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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ 
БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА 
''СПОМЕНАК'' 
Датум:28.02.2017.godine 
Број:29 
 
 
П А Н Ч Е В О 
 
 

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА 

СПОМЕНАК ПАНЧЕВО 

 

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012,14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 
86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 25 од 
28.02.2017.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 
бр03/17 бр.26од 28.02.2017.године припремљена је: 

 
 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ НАМЕШТАЈАУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (број 03/17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурсна документација има 33 стране. 

 

 

 

Панчево,28.02.2017.године 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Дом за децу и омладину 

без родитељског старања „Споменак“ ул. Кнеза Михајла Обреновића 6 

26000 Панчевоwww.spomenak.rs 

 

2. Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности у складу са чланом 

39 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/2015 и 

68/2015) 

 

3. Предмет поступка јавне набавке:набавка ОРН-  –намештај 

шифра:39100000 

 

4. Резервисана набавка: не 

 

5. Намена поступка: поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној 

набавци. 

 

6. Контакт: телефон бр. 013/2334-106 и 013/2311-872, факс 013/2334-106. 

 

 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: набавка 
намештаја; назив из ОРН- намештај шифра:  39100000 

 
2. Опис партије, назив и ознака из општег речника 

набавке:Јавнанабавканијепбликпванапппартијама. 

 

3. Подаци о оквирном споразуму: нема 

 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима 

Наручиоца у погледу садржине понуде и услове под којима се спроводи поступак 

доделе уговора о јавној набавци добара – намештај. 

Понуђач мора испуњавати све Законом о јавним набавкама одређене услове за 

учешће у поступку јавне набавке а понуду у целини припрема и доставља у складу 

са конкурсном документацијом. 
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1.1.ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском 

језику.   

Понуда мора бити сачињена на српском језику. 

 

 

1.2.УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА И ПОСЕБНИ 

ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДАБУДЕ 

САЧИЊЕНА  

 

Понуду треба поднети на обрасцима из конкурсне документације или 

обрасцима који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној 

документацији. 

 

Обрасце треба попунити читко а према приложеном упутству. 

 

Сваки документ (образац или изјава) из конкурсне документацији која се 

доставља Наручиоцу, мора бити оверен и потписан од овлашћеног лица за 

заступање понуђача. 

 

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању дужан је да је избели и 

правилно попуни а место начињене грешке парафира овлашћено лице понуђача и 

овери печатом. 

 

Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање уговора 

није уписано као заступник понуђача у одговарајући регистар, потребно је да уз 

понуду достави овлашћење за заступање, односно потписивање понуде и/или 

потписивање уговора. 

 

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава 

члан групе понуђача који је одређен као носилац посла у споразуму чланова групе 

понуђача и обрсцу бр. 1 изузев образаца број 2-7 који попуњава, потписује и 

оверава сваки члан групе понуђача у своје име. 

 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских 

грешака уочених приликом разматрања и оцењивања понуде по окончаном 

поступку јавног отварања понуда. 

 

 

1.3.ПАРТИЈЕ 

 

Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 
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1.4.ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА 

 

Понуде са варијантама нису дозвољене. 

 

1.5.НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 

 

Понуђач понуду подноси у затвореној и запечаћеној коверти (овера печатом на 

месту где је затворена) тако да се приликом отварања може са сигурношћу 

закључити да се први пут отвара. 

 

Понуду са обрасцима и доказима о испуњености услова из конкурсне 

документације доставити лично или поштом на адресу: Дом за децу и омладину без 

родитељског старања „Споменак“ ул. Кнеза Михајла Обреновића бр.6 26000 

Панчево, са назнаком: „Понуда за поступак јавне набавке мале вредности број 

03/17 – НЕ ОТВАРАТИ“ 

 

На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача, 

телефон и факс понуђача као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. 

 

Понуђач може поднети само једну понуду. 

 

Понуду може поднети: понуђач самостално, понуђач са подизвођачем и 

заједничку понуду може поднети група понуђача.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач другог понуђача. Понуђач може бити члан 

само једне групе понуђача, односно учествовати само у једној заједничкој понуди.  

 

1.6. ОПОЗИВ ПОНУДЕ, ИЗМЕНА ПОНУДЕ, ДОПУНА ПОНУДЕ 

 

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју достављену понуду у 

писаном облику, најкасније до истека рока за подношење понуда. 

 

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву мора бити 

припремљено, означено и достављено у складу са условима из конкурсне 

документације са ознаком на коверти „ИЗМЕНА ПОНУДЕ“ или „ДОПУНА 

ПОНУДЕ“ или „ОПОЗИВ ПОНУДЕ“ за поступак јавне набавке мале вредности 

број03/17 – НЕ ОТВАРАТИ! 

 

У случају повлачења тј. опозива од стране понуђача већ достављене понуде, 

та понуда се неће разматрати, већ ће се неотворена вратити понуђачу. 

 

Понуда не може бити измењена, допуњена или опозвана после истека рока 

за њено подношење.  
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1.7. ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ 

 

Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране Наручиоца у 

року одређеном у позиву, односно која је достављена Наручиоцу најкасније до 

10.03.2017. године до 08.00 сати. Понуда поднета по истеку наведеног датума и 

сата сматраће се неблаговременом и Наручилац ће је по окончању поступка јавног 

отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета 

неблаговремено.    

 

Јавно отварање благовремено достављених понуда обавиће се10.03.2017. 

године у 08.15 сати, упросторијама Наручиоца. 

 

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда 

морају, пре почетка поступка јавног отварања понуда, доставити комисији писмено 

овлашћење за учествовање у овом поступку. Овлашћење за учествовање мора бити 

издато на меморандуму понуђача, заведено и оверено печатом и потписом 

овлашћеног лица понуђача.     

 

 

1.8. РЕЛЕВАНТАН ДОКАЗ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ 

НИСУ ИСПУНИЛИ ОБАВЕЗЕ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА 

(НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА) 

 

Наручилац можеодбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у 

претходне три године у поступку јавне набавке: 

 поступао супротно забрани из чл. 23 и 25 Закона о јавним набавкама;  

 учинио повреду конкуренције; 

 доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

 одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач 

није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама 

који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године. 

Доказ наведеног може бити: 

 правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

 исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у 

поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

 исправа о наплаћеној уговорној казни; 

 рекламација потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у 

уговореном року; 
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 изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата 

на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују 

облигациони односи; 

 доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 

означена у понуди као подизвођача, односно чланови групе понуђача. 

 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из чл. 82 став 3 тачка 1 

Закона о јавним набавкама, који се односи на поступак који је спровео или уговор 

који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан. 

 

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде 

групе понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или 

више чланова групе понуђача. 

 

 

1.9. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ГРУПЕ 

ПОНУЂАЧА 

 

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни 

део понуде морају доставити споразум о заједничком извршењу набавке, којим се 

међусобно и према Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, а који 

обавезно садржи податке прописане чл. 81 став 4 Закона о јавним набавкама.  У 

наведеном споразуму морају бити назначена имена лица, појединачно за сваког 

понуђача, која ће бити одговорна за извршење набавке. 

 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 

Наручиоцу. 

 

Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да 

испуњава услове из чл. 75 став 1 тачка 1-4 Закона о јавним набавкама, што доказује 

достављањем доказа наведених у делу који говори о условима за учешће из чл. 75 и 

76 Закона и упутства како се доказује испуњеност тих услова. 

 

Услове који се односе на финансијски, пословни, технички и кадровски 

капацитет, у складу са чл. 76 Закона о јавним набавкама, понуђачи из групе 

понуђача испуњавају заједно, на основу достављених доказа дефинисаних 

конкурсном документацијом. 

 

Група понуђача подноси и следеће обрасце: 

 попуњен и оверен образац бр. 1 – Подаци о понуђачу за носиоца посла; 

 попуњен и оверен образац бр. 1А – Подаци о понуђачу из групе понуђача, за 

све остале чланове групе понуђача. 

 

У случају заједничке понуде групе понуђача, све обрасце потписује и оверава 

члан групе понуђача који је одређен као носилац посла у споразуму чланова групе 
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понуђача и обрасцу бр. 1, осим образаца бр. 2 и 7, које попуњава, потписује и 

оверава сваки члан групе понуђача у своје име. 

 

 

1.10. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 

подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача и уколико уговор између 

Наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 

 

Понуђач је дужан да у понуди наведе проценат укупне вредности набавке 

који ће поверити подизвођачу а који не може бити већи од 50% као и део предмета 

набавке који ће извршити преко подизвођача. 

 

Уколико понуда понуђача који наступа са подизвођачем буде оцењена као 

најповољнија понуда, Наручилац ће тражити од понуђача, пре потписивања 

уговора о јавној набавци, закључен уговор са сваким подизвођачем о пословно-

техничкој сарадњи на извршењу предметне јавне набавке. Уколико је исти већ 

закључен, биће потребно да се, за извршење предметне јавне набавке, потпише 

одговарајући анекс на постојећи уговор о пословно-техничкој сарадњи и достави 

Наручиоцу. 

 

Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби члана 80 став 9 и 

10 Закона о јавним набавкама. 

 

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене 

предметне јавне набавке без обзира на број подизвођача. 

 

Понуђач је дужан да достави Наручиоцу попуњен, потписан и оверен 

образац бр. 1Б – Подаци о подизвођачу, за сваког ангажованог подизвођача. 

 

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев образаца бр 2 и 7 

које попуњава, потписује и оверава подизвођач у своје име. 

 

Сваки подизвођач мора да испуњава услове из чл. 75 став 1 тачка 1-4 Закона 

о јавним набавкама, што доказује достављањем доказа наведених у конкурсној 

документацији, у делу који се односи на услове за учешће из чл. 75 и 76 Закона и 

упутство како се доказује испуњеност тих услова. 

 

Додатне услове који се тичу финансијског, пословног, кадровског и 

техничког капацитета понуђач испуњава самостално, без обзира на ангажовање 

подизвођача. 
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Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у 

понуди. Уколико је то случај Наручилац ће раскинути уговор осим ако би раскидом 

уговора Наручилац претрпео знатну штету. 

 

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди 

ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија 

неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и 

уколико добије претходну сагласност Наручиоца. 

 

1.11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 

ОРГАНУ ИЛИСЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУБЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ 

ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А 

КОЈИСУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1)Подаци о пореским обавезама се могу добити у: Пореској управи, Министарства 

финансија и привредеинтернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs. 

2)Подаци о заштити животне средине се могу добити у: Агенцији за заштиту 

животне срединеинтернет адреса: www.sepa.gov.rs. и у Министарству 

енергетике,развоја и заштите животне срединеинтернет адреса: www.merz.gov.rs. 

3)Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 

Министарству рада,запошљавања и социјалне политике интернет адреса: 

www.minrzs.gov.rs. 

 

1.12. ОДРЕДБЕ О САДРЖИНИ ПОНУДЕ 

 

Понуда се подноси на обрасцима који су саставни део конкурсне 

документације или обрасцима који у потпуности и у свему одговарају обрасцима 

датим у конкурсној документацији.  

 

Обрасце треба попунити читко а према приложеном упутству. 

 

Сваки документ (изјава, образац) из конкурсне документације који се 

доставља Наручиоцу мора бити оверен и потписан од овлашћеног лица за 

заступање понуђача. 

 

Понуђач доставља једну понуду у писаном облику, на обрасцу понуде. 

 

Садржину понуде чине, поред обрасца понуде и сви остали докази о 

испуњености услова из чл. 75 и 76 Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 7 

Закона, који су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и 

изјаве и то: 

 попуњен, потписан и оверен образац бр. 1 – Подаци о понуђачу; 

 попуњен, потписан и оверен образац бр. 2 – Изјава понуђача да је поштовао 

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 

http://www.minrzs.gov.rs/
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и условима рада, заштити животне средине и дагарантује да му није 

изречена мера забране обављања делатности,која је на снази у време 

објављивањаодносно слања позива за подношење понуда (чл.75.став 

2.Закона) 

 попуњен, потписан и оверен образац бр. 3 – Понуда; 

 попуњен, потписан и оверен образац бр. 4 – Структура цена; 

 попуњен, потписан и оверен образац бр. 5 – Образац трошкова припреме 

понуде; 

 попуњен, потписан и оверен образац бр. 6 – Изјава понуђача о независној 

понуди; 

 попуњен, потписан и оверен образац бр. 7 – Изјава понуђача о испуњавању 

услова за учешће у поступку јавне набавке; 

 обрасце и доказе у складу са тачком 1.10. овог упутства у случају да група 

понуђача подноси заједничку понуду, односно 1.11. ако понуђач подноси 

понуду са подизвођачем. 

 

 

1.13. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И ОДУСТАЈАЊЕ ОД ДОДЕЛЕ 

УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени 

понуде, одбије све неприхватљиве понуде. 

 

 

1.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Понуђач може, у писаном облику, тражити додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде која Наручилац мора примити 

најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда, са назнаком 

„Објашњења – позив за јавну набавку мале вредности број03/17“. Захтев за 

појашњења у вези припремања понуде заинтересовано лице ће упутити на адресу 

Наручиоца или факс број 013/2334106 или 013/2318464. 

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, писаним путем 

одговорити понуђачу и одговор објавити на Порталу јавних набавки. 

 

Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20 

Закона о јавним набавкама. 

 
1.15. ЦЕНА 

 

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе укупну цену у динарима без 

пдв-а и са пдвом са свим припадајућим трошковима. У цену је урачуната цена 

предмета јавне набавке, испорука и сви пратећи радови и услуге неопходни за 

инсталирање предметних добара и стављање у исправан рад. 
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Понуђена цена је фиксна и не може се мењати током трајања уговора. 

 

1.16.НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 

Након испоруке и монтаже опреме у року до 60 дана од испостављања 

рачуна.Понуђачуниједозвољенодазахтевааванс. 

 

 

1.17. ИСПОРУКА ДОБАРА 

 

Начин испоруке је франко магацин купца. 

Испорука предмета набавке  је у просторијама наручиоца у возилима предвиђеним 

за транспорт опреме и то у року који не може бити дужи од 60 календарских 

данаод закључења уговора. Испорука и монтажа добара врши се у Панчеву у ул. 

Кнеза Михајла Обреновића бр. 6 /седиште наручиоца/.Уколико понуђач наведе 

дужи рок понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

1.18.КВАЛИТЕТ И РЕКЛАМАЦИЈА 
Квалитет добара мора одговарати прописаним и прихваћеним стандардима као и 

стандардима квалитета. 

У случају утврђених недостатака наручилац ће доставити писану рекламацију 

понуђачу одмах по пријему а најкасније у року од 48 часова од дана састављања 

записника о утврђеним недостацима за видљиве мане, а за скривене мане које није 

могао уочити приликом испоруке добара у року од 15 дана. Понуђач је у обавези да 

најкасније у року од 7 дана од дана пријема реккламације изврши замену. Уколико 

то не учини наручилац има право на надокнаду штете. 

 Уколико се приликом инсталације или пуштања у рад констатује да су испоручена 

добра оштећена, некомплетна да не одговарају техничкој спецификацији или су 

неисправна Наручилац има право на рекламацију. Понуђач ће таква добра 

(оштећена, некомплетна да не одговарају техничкој спецификацији или су 

неисправна) заменити новим у најкраћем  могућем року. 

Наручилац има право на рекламацију у гарантном року, а Понуђач је дужан да за 

испоручена и уграђена добра достави гаранцију за отклањање недостатака о свом 

трошку са гарантним роком не краћим од 1 године. Понуђач је дужан да наведену 

гаранцију достави приликом испоруке и монтаже добара заједно са упутством за 

употребу добара. 

 
1.19.ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

 

Понуђачкојембудедодељенуговордужанједаприликомпотписивањауговорадост

ави:  

 

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла 



11 

 

Конкурсна документација за набавку добра опрема-намештај за потребе Дома 

за децу и омладину без родитељског старања „Споменак“ Панчево, ЈНМВ 

03/2017 
 

Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да приликом потписивања уговора, 

на име средстава финансијског обезбеђења уговора, достави уредно потписану и 

регистровану, оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за 

заступањесопствену бланко меницу, без жираната, у корист Наручиоца, са 

меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без 

ПДВ-а са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“на име доброг извршења посла, 

као и картон депонованих потписа.Меница мора бити евидентирана у Регистру 

меница и овлашћења Народне банке Србије.Меницазадобро извршење посла мора 

да трајенајмањедесетданадужеодданазавршеткаиспоруке и монтаженамештаја. 

 

1.20.КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума „најнижа 

понуђена цена“. 

 

Понуђач који је у претходном периоду снабдевао наручиоца предметним добрима и 

није испоручивао добра по захтеву наручиоца, није поштовао рокове и није 

испоштовао све обавезе преузете Уговором не може се квалификовати у овом 

поступку. 

Уколико два или више понуђача понуде исту цену, најповољнији понуђач биће онај 

који понуди краћи рок испоруке. Уколико два или више понуђача дају исти рок 

испоруке, најповољнији понуђач биће онај који понуди дужи гарантни рок. 

 

Наручилацзадржаваправодаодмахпозакључењууговора и 

позивапонуђачаизвршиизборбоја и дезенанамештајакојијепредметјавненабавке. 

 

 

 

1.21.ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА 

 

Наручилац може, после отварања понуда, у писменом облику захтевати од 

понуђача, додатна објашњења која ће помоћи при прегледу, вредновању и 

упоређивању понуда, као и вршити контролу код понуђача, подизвођача, односно 

учесника заједничке понуде, у складу са чланом 93 Закона о јавним набавкама. 

 

1.22.РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

 

Понуда мора да важи најмање 60 дана од дана јавног отварања понуда  и уписује се 

у данима, а представља рок у којем се понуђач обавезује да ће се у свему 

придржавати услова датих у понуди.  

Уколико понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена 

као неприхватљива. 

 

 

1.23.РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 
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По пријему одлуке о додели уговора а по истеку рока за подношење захтева за 

заштиту права, изабрани понуђач ће бити позван да приступи закључењу уговора у 

року од највише осам дана. 

 

Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија не потпише уговор у 

наведеном року, Наручилац ће одлучити да ли ће уговор о јавној набавци 

закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

 

У случају испуњености услова из члана 112 став 2 тачка 5 Закона о јавним 

набавкама, изабрани понуђач ће бити позван да приступи закључењу уговора у 

року од највише осам дана. 

 

 

1.24.НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА 

 

Наручилац чува као поверљиве све податке садржане у понуди који су 

посебним актом утврђени или означени као поверљиви. 

 

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду 

поверљивости података добијених у понуди. 

 

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке 

а које не садржи ниједан јавни регистар или који на други начин нису доступни, 

као и пословне податке који су прописима означени као поверљиви. 

 

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном углу 

великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“. 

 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе 

наведени начин. Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе 

наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку 

поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке 

поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум, време и потписати се. Ако 

понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, 

Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података. 

 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и 

други подаци из понуде који су од значаја за примену критеријума и рангирање 

понуде. 

 

 

 

 

1.25.ТРОШКОВИ ПОНУДЕ  
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Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од Наручиоца накнаду трошкова. 

 

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 

припремања понуде. 

 

У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде 

узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама 

Наручиоца и трошкови прибављања средстава обезбеђења. 

 

 

1.26.МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Модел уговора чини саставни део конкурсне документације.Понуђач 

попуњава, потписује и оверава сваку страну модела уговора чиме потврђује да је 

сагласан са моделом уговора. 

 

У складу са датим моделом уговора и елементима најповољније понуде биће 

закључен уговор о јавној набавци. 

 

 

1.27.НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 

 

Накнаду за коришћење патената као и одговорност за повреду заштићених 

права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

 

1.28.ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Наручилац може, у свакој фази поступка јавне набавке, да обустави поступак и 

одустане од доделе уговора о јавној набавци у складу са чланом 109 Закона о 

јавним набавкама.  

 

 

1.29.ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 

лице, или пословноудружење у њихово име. Захтев за заштиту права подноси се 

Републичкој комисији, а предајенаручиоцу. Примерак захтева за заштиту права 

подносилац истовремено доставља Републичкојкомисији. Захтев за заштиту права 

се доставља непосредно, електронском поштом, факсом илипрепорученом 

пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог 

посупка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није 

другачије одређено. 
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О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у 

поступку јавне набавке,односно објављује обавештење о поднеом захтеву на 

Поралу јавних набавки, најкасније у року од 2 данаод дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина 

позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 

благовременимуколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 данапре 

истека рока за подношење понуда, безобзира на начин достављања. У том случају 

подношења захтева за заштиту права долази до застоја роказа подношење понуда. 

 

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 

поступка јавненабавке из чл. 109.Закона, рок за подношење захтева за заштиту 

права је 5 дана од дана пријема одлуке. 

Захтевом за зашиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавкеако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека роказа 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 истогподносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 

наручиоца за које је подносилац захтевазнао или могао знати приликом подношења 

предходног захтева. 

Подносилац захтева дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу 

од60.000,00 динара; 

број жиро рачуна: 840-30678845-06; 

шифра плаћања: 153 (налог за уплату) или 253(налог за пренос); 

корисник: Буџет Републике Србије; 

сврха: Такса за ЗЗП. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл.138-167. Закона. 

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 75 И 76 ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 

 

Правонаучешће у 

поступкупредметнејавненабавкеимапонуђачкојииспуњаваобавезнеусловезаучешће 

у поступкујавненабавкедефинисанечл. 75. Закона, и то: 

1) Дајерегистрованкоднадлежногоргана, односноуписан у 

одговарајућирегистар(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Даон и 

његовзаконскизаступникнијеосуђиванзанекоодкривичнихделакаочла

норганизованекриминалнегрупе, 

данијеосуђиванзакривичнаделапротивпривреде, 

кривичнаделапротивживотнесредине, 

кривичноделопримањаилидавањамита, кривичноделопреваре(чл. 75. 

ст. 1. тач. 2) Закона); 
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3) Дајеизмириодоспелепорезе, доприносе и другејавнедажбине у 

складусапрописимаРепубликеСрбијеилистранедржавекадаимаседишт

енањенојтериторији(чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона) 

4) даимаважећудозволунадлежногоргана у складусачланом 75. став 1. 

тачка4) Закона о јавнимнабавкама, 

заобављањеделатностикојајепредметјавненабавке, ако је таква 

дозвола предвиђена посебним прописом. 

5) Понуђачједужандаприсастављањупонудеизричитонаведедајепоштова

ообавезекојепроизлазеизважећихпрописа о заштитинараду, 

запошљавању и условимарада, заштитиживотнесредине, као и нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде.чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

 

Понуђач мора испуњавати следеће додатне услове за учешће у предметном 

поступку јавне набавке и то:  

1.Понуђач је у обавези да достави каталог-каталошки лист или проспект 

понуђене робе сасликом и 

детаљнимтехничкимкарактеристикамазасвапонуђенадобра (оригинал 

или фотокопију)  

      2.Да располаже неопходним финансијским капацитетом: 
-да понуђач има позитиван финансијски биланс у претходној обрачунској 

години.Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје Народна 

банка Србије. 

 

Услови које мора да испуни сваки подизвођач односно члан групе 

понуђача: 

 

Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75 став 1 тачка 1-4 

Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем доказа наведеним у овом 

одељку. Услове финансијског капацитета из члана 76 Закона о јавним набавкама 

понуђач испуњава самостално без обзира на ангажовање подизвођача. 

 

Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да 

испуњава услове из члана 75 став 1 тачка 1-4 Закона о јавним набавкама, што 

доказује достављањем доказа наведеним у овом одељку.Услове финансијског из 

члана 76 Закона о јавним набавкама, понуђачи из групе понуђача испуњавају 

заједно, на основу достављених доказа у складу са овим одељком конкурсне 

документације.  

 

Докази испуњености услова 

 

Као доказ испуњености обавезних услова за учешће понуђач у понуди 

подноси изјаву којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
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потврђује да испуњава услове а у складу са чланом 77 став 4 Закона о јавним 

набавкама.  

 

Понуђач у понуди подноси изјаву у складу са обрасцем бр. 7 конкурсне 

документације. Изјава се подноси, односно исту даје и сваки члан групе 

понуђача односно подизвођач у своје име. 

 
Уколико се наручилац определи да се испуњеност свих или појединих услова не доказује 

изјавом, понуђач испуњеност обавезних услова доказује на следећи начин: 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда): 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ:Правна лица:1) Извод из казнене 

евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште 

домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног 

правног лица, којим се потврђује даправно лице није осуђивано за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело преваре;2) Извод из казнене евиденције Посебног 

одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује 

даправно лице није осуђиваноза неко од кривичних дела организованог криминала; 

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела 

организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према 

месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских 

заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка 

лица:Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења 

или према месту пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: УверењеПореске управе министарства 

финасија и привредеда је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне 

управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних 

јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у 

поступку приватизације. 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

 

Испуњеност услова из члана 75 став 2 Закона о јавним набавкама  

 

 Наручилац од понуђача захтева да при састављању својих понуда изричито 

наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине 

као и да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази 

у време објављивања позива за подношење понуда; 
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Понуђач у понуди подноси изјаву у складу са обрасцем бр. 2 конкурсне 

документације. Изјава се подноси, односно исту даје и сваки члан групе понуђача 

односно подизвођач у своје име. 

 

Начин достављања доказа по позиву наручиоца 

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, 

чија је понуда оцењенакао најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену 

копију свих појединих доказа о испуњеностиуслова. 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, 

не достави на увидоригинал 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 саиспуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 

доношења одлуке, односно закључењауговора, односно током важења уговора о 

јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 

доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са Законом 

којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду 

када се доказ доставља у изворном електронском облику.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

Конкурсна документација за набавку добра опрема-намештај за потребе Дома 

за децу и омладину без родитељског старања „Споменак“ Панчево, ЈНМВ 

03/2017 
 

ОБРАЗАЦ БРОЈ 1 

 

Дом за децу и омладину без родитељског старања „Споменак“ 

Ул.Кнеза Михајла Обреновића 6, Панчево 

 

Јавна набавка  

- намештај  - 

(јавна набавка број 03/17) 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

 

1. Пун назив понуђача: _______________________________________________ 

2. Адреса: __________________________________________________________ 

3. Матични број: ____________________________________________________ 

4. Порески идентификациони број: _____________________________________ 

5. Контакт телефони: _________________________е-маил__________________ 

6. Пословна банка: _____________________бр. рачуна: ____________________ 

7. Овлашћено лице понуђача за потписивање уговора: _____________________ 

Уколико лице овлашћено за потписивање уговора није уписано као 

заступник понуђача у одговарајући регистар, потребно је да уз овај образац 

достави овлашћење за потписивање уговора.  

8. Особа за контакт: __________________________________________________ 

9. У предметном поступку јавне набавке учествујем: 

 самостално 

 као носилац посла из групе понуђача   

 са подизвођачем 

(заокружити понуђену опцију која одговара понуди) 

 

 

 

Датум: _________________ 

 

 

Потпис овлашћеног лица понуђача 

М.П. 

______________________________ 

 

 

Напомена: 

Овај образац попуњава, потписује и оверава понуђач који наступа самостално или 

са подизвођачем, као и носилац посла као члан групе понуђача која подноси 

заједничку понуду.  
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 1А 

 

 

Дом за децу и омладину без родитељског старања „Споменак“ 

Ул.Кнеза Михајла Обреновића 6, Панчево 

 

 

Јавна набавка  

- намештај - 

(јавна набавка број 03/17) 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

 

1. Пун назив понуђача из групе понуђача: _______________________________ 

2. Адреса: __________________________________________________________ 

3. Матични број: ____________________________________________________ 

4. Порески идентификациони број: _____________________________________ 

5. Контакт телефони: _______________________е-маил____________________ 

6. Пословна банка: _____________________бр. рачуна: ____________________ 

7. Особа за контакт: __________________________________________________ 

 

 

Датум: _________________ 

 

 

Потпис овлашћеног лица понуђача 

М.П. 

______________________________ 

 

 

Напомена: 

Овај образац попуњава, потписује и оверава носилац посла као члан групе 

понуђача која подноси заједничку понуду за сваког члана групе понуђача.  
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 1Б 

 

 

Дом за децу и омладину без родитељског старања „Споменак“ 

Ул.Кнеза Михајла Обреновића 6, Панчево 

 

 

Јавна набавка  

- намештај 

(јавна набавка број 03/17) 

 

 

 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

 

1. Пун назив понуђача из групе понуђача: _______________________________ 

2. Адреса: __________________________________________________________ 

3. Матични број: ____________________________________________________ 

4. Порески идентификациони број: _____________________________________ 

5. Контакт телефони: ___________________________е-маил________________ 

6. Пословна банка: _____________________бр. рачуна: ____________________ 

7. Особа за контакт: __________________________________________________ 

 

 

Датум: _________________ 

 

 

Потпис овлашћеног лица понуђача 

М.П. 

______________________________ 

 

 

Напомена: 

Овај образац попуњава, потписује и оверава понуђач за сваког подизвођача.   
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 2 

 

 

Дом за децу и омладину без родитељског старања „Споменак“ 

Ул.Кнеза Михајла Обреновића 6, Панчево 

 

Јавна набавка  

- намештај - 

(јавна набавка број 03/17) 

 

 

У складу са чланом 75 став 2 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 

бр. 124/12,14/2015 и 68/2015) дајем следећу   

 

 

И З Ј А В У 

 

 

 

У својству ______________________________ 

________________________________________________________________________ 

(уписати: понуђача, члана групе понуђача, подизвођача) 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да: 

 

__________________________________________________________________ 

пун назив и седиште 

 

поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и и да гарантује да му 

није изречена мера забране обављањаделатности,која је на снази у време 

објављивања односно слања позива за подношење понуда. 

 

 

 

Датум: _________________ 

 

 

Потпис овлашћеног лица понуђача 

М.П. 

______________________________ 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 3  

 

Дом за децу и омладину без родитељског старања „Споменак“ 

Ул.Кнеза Михајла Обреновића 6, Панчево 

 

 

Јавна набавка  

- намештај - 

(јавна набавка број 03/17) 

 

 

 

ПОНУДА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР.03/17 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

ЗА НАБАВКУ НАМЕШТАЈА 

 

 

 На основу позива за подношење понуда за јавну набавку мале вредности бр. 

03/17, објављеног дана01.03.2017. године на Порталу јавних набавки, дајемо 

следећу понуду: 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (носилац посла у случају заједничке понуде) 

 

 Пун назив фирме: _______________________________ 

 Адреса: __________________________________________________________ 

 Матични број: ____________________________________________________ 

 Порески идентификациони број: _____________________________________ 

 Контакт тел/факс: ______________________е-маил_____________________ 

 Пословна банка: _____________________бр. рачуна: ____________________ 

 Особа за контакт: __________________________________________________ 

 Лице овлашћено за потписивање уговора: _____________________________ 

 

ОСТАЛИ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ/ПОДИЗВОЂАЧИ 

 Пун назив фирме: _______________________________ 

 Адреса: __________________________________________________________ 

 Матични број: ____________________________________________________ 

 Порески идентификациони број: _____________________________________ 

 Контакт тел/факс: ______________________е-маил_____________________ 

 Пословна банка: _____________________бр. рачуна: ____________________ 

 Особа за контакт: __________________________________________________ 

 

 Пун назив фирме: _______________________________ 
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 Адреса: __________________________________________________________ 

 Матични број: ____________________________________________________ 

 Порески идентификациони број: _____________________________________ 

 Контакт тел/факс: ______________________е-маил_____________________ 

 Пословна банка: _____________________бр. рачуна: ____________________ 

 Особа за контакт: __________________________________________________ 

 

 Пун назив фирме: _______________________________ 

 Адреса: __________________________________________________________ 

 Матични број: ____________________________________________________ 

 Порески идентификациони број: _____________________________________ 

 Контакт тел/факс: ______________________е-маил_____________________ 

 Пословна банка: _____________________бр. рачуна: ____________________ 

 Особа за контакт: __________________________________________________ 

 

 

Понуђена цена: 

 
Ред.
бр. 

 
 

Назив Опреме 

Коли 
чина 

 

 Цена по  
јединици  

мере без ПДВ-а 

 Цена по 
 Јединици 

 мере  
 са ПДВ-ом 

 
ПДВ 
 %  

1 Двокрилни ормар са 

полицама димензија  

209х86х58 цм (висина, 

ширина, дубина) дебљина 25 

мм врата медијапан. Боја по 

избору наручиоца 

22    

2 Радни сто са фиокама 

димензија 90х200х76 

цм(ширина, дужина, висина) 

дебљина 25 мм;боја по 

избору наручиоца 

3    

3 Компјутерска столица; боја 

по избору наручиоца 

1    

4 Дечија компјутерска столица; 

боја по избору наручиоца 

15    

5 Кревет на спрат дрвени са 

фиокама димензија 

90х180х200 цм(ширина, 

висина, дужина) дебљина 

дрвета 5 цм;боја по избору 

наручиоца 

6    

6. Кревет са фиоком дрвени 

димензије 90х80х200 

16    
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цм(ширина, висина, 

дужина)дебљина дрвета 5 

цм;боја по избору наручиоца 
      

      

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а: дин. 

Укупна вредност ПДВ-а по стопи од ___%: дин. 

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом дин. 

Словима: 
 

Начин плаћања: након испоруке и монтаже опреме 

. 

 

Рок и начин испоруке добара: Начин испоруке је франко магацин купца у року од 

___дана од сваке појединачне поруџбине /не може бити дужи од 60 календарских 

дана /од закључења уговора. 

 

Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуде. 

 

Гарантни рок:_____________година од испоруке и монтаже /не краћи од 12 

месеци/. 

 

Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу, 

као и део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Понуду подносим:  

 самостално 

 заједничка понуда 

 са подизвођачем 

(заокружити понуђену опцију која одговара понуди) 

 

Датум: _________________ 

 

 

Потпис овлашћеног лица понуђача 

М.П. 

______________________________ 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 4 

 

Дом за децу и омладину без родитељског старања „Споменак“ 

Ул.Кнеза Михајла Обреновића 6, Панчево 

 

 

Јавна набавка  

- намештај - 

(јавна набавка број 03/17) 

 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 

 

Образац структуре цене мора да попуни, потпише и овери печатом 

одговорно лице понуђача, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу 

наведени. 

Укупна цена мора да садржи све елементе структуре цене тако да понуђена 

цена покрива трошкове које понуђач има у реализацији набавке.  

Уколико понуду подноси група понуђача попуњен образац структуре цене 

потписују и оверавају печатом сви понуђачи из групе понуђача или овлашћени 

представник групе понуђача. 

 

 

Укупно цена без пдв-а 

 

 

___________________ динара  

 

Укупно цена са пдв-ом 

 

 

___________________ динара  

 

Укупно остало /маржа,цена превоза и 

сл./ 

 

___________________динара 

 

Датум: _________________ 

 

Потпис овлашћеног лица понуђача 

М.П. 

______________________________ 

 

Напомена:Понуђач је дужан да попуни све ставке наведеног обрасца. 
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03/2017 
 

ОБРАЗАЦ БРОЈ 5 

 

Дом за децу и омладину без родитељског старања „Споменак“ 

Ул.Кнеза Михајла Обреновића 6, Панчево 

 

 

Јавна набавка  

- намештај - 

(јавна набавка број 03/17) 

 

 

У складу са чланом 88 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 

124/12, 14/2015 и 68/2015) дајем следећи 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 

Назив и опис трошкова 

 

 

Износ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупно 

 

 

 

 

Датум: _________________ 

 

 

Потпис овлашћеног лица понуђача 

М.П. 

______________________________ 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 6 

 

 

 

Дом за децу и омладину без родитељског старања „Споменак“ 

Ул.Кнеза Михајла Обреновића 6, Панчево 

 

 

Јавна набавка  

- намештај - 

(јавна набавка број 03/17) 

 

 

У складу са чланом 26 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 

124/12, 14/2015 и 68/2015) дајем следећу   

 

 

 

И З Ј А В У 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

У својству ________________________________________________________ 

(уписати: понуђача, члана групе понуђача, подизвођача) 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем: 

 

__________________________________________________________________ 

пун назив и седиште 

 

да понуду подносимо назависно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима.  

 

 

 

Датум: _________________ 

 

 

Потпис овлашћеног лица понуђача 

М.П. 

______________________________ 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 7 

 
Дом за децу и омладину без родитељског старања „Споменак“ 

Ул.Кнеза Михајла Обреновића 6, Панчево 

Јавна набавка  

- намештај - 

(јавна набавка број 03/17) 

 

У складу са чланом 77 став 4 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 

124/12,14/2015 и 68/2015) дајем следећу   

 

И З Ј А В У 

 

У својству ________________________________________________________ 

                 (уписати: понуђача, члана групе понуђача, подизвођача) 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да: 

 

__________________________________________________________________ 

пун назив и седиште 

 

испуњава све обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке мале вредности у 

складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама и члана 76. Закона о јавнимнабавкама 

(„Слгласник РС“ број68/15) односно услове дефинисане конкурсном документацијом  у 

поступку јавне набавке мале вредности намештајаброј 03/17 и то: 

1) Ппнуђач је регистрпванкпднадлежнпгпргана, пднпснпуписан у 
пдгпварајућирегистар; 

2) Ппнуђач и оегпв 
закпнскизаступникнисупсуђиванизанекппдкривичнихделакапчланпрганизп
ванекриминалнегрупе, нијепсуђиванзакривичнаделапрптивпривреде, 
кривичнаделапрптивживптнесредине, 
кривичнпделппримаоаилидаваоамита, кривичнпделппреваре; 

3) Ппнуђач је измирипдпспелеппрезе, дппринпсе и другејавнедажбине у 
складусапрпписимаРепубликеСрбије 
(илистранедржавекадаимаседиштенаоенпјтеритприји); 

4) Ппнуђач је ппштпваппбавезекпјепрпизлазеизважећихпрпписа п 
заштитинараду, заппшљаваоу и услпвимарада, заштитиживптнесредине и 
немазабранупбављаоаделатнпстикпјајенаснази у 
времеппднпшеоаппнуде; 

5) Ппнуђач испуоава дпдатне услпве: 
- Да има неппхпдан финансијски капацитет - да ппнуђач има ппзитиван 

финансијски биланс у претхпднпј пбрачунскпј гпдини. 
 

Датум: _________________ 

 

Потпис овлашћеног лица понуђача 

М.П. 
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______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ – СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

 
 
 

Назив Опреме 

Коли 
чина 

 

 Цена по  
јединици  

мере без ПДВ-а 

 Цена по 
 Јединици 

 мере  
 са ПДВ-ом 

 
ПДВ 
 %  

Двокрилни ормар са полицама 

димензија  209 х86х58 цм 

(висина, ширина, дубина) 

дебљина 25 мм врата медијапан. 

Боја по избору наручиоца 

22    

Радни сто са фиокама димензија 

90х200х76 цм(ширина, дужина, 

висина) дебљина 25 мм;боја по 

избору наручиоца 

3    

Компјутерска столица; боја по 

избору наручиоца 

1    

Дечија компјутерска столица; 

боја по избору наручиоца 

15    

Кревет на спрат дрвени са 

фиокама димензија 90х180х200 

цм(ширина, висина, дужина) 

дебљина дрвета 5 цм;боја по 

избору наручиоца 

6    

Кревет са фиоком дрвени 

димензије 90х80х200 

цм(ширина, висина, 

дужина)дебљина дрвета 5 

цм;боја по избору наручиоца 

16    
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МОДЕЛУГОВОРА 

 

 Закључен дана____________2017.године у Панчеву, и з м е ђ у 

 
1. Дпма за децу и пмладину "Сппменак"Панчевп, ул.Кнеза Михајла Обренпвића 

бр.6ПИБ101920690 MБ 08219184, кпга заступа директпр Таоа Лукић  (у даљем 
тексту : Наручилац) и  

 

 2._____________________ ул._______________________ из 

_________________ МБ _____________________ ПИБ ___________________ кога 

заступа директор______________________ (у даљем тексту :Понуђач), с друге 

стране. 

 

     Члан 1. 

Уговорне стране констатују да је : 

 -јавна набавка мале вредности за набавку опреме-намештај за 2017.годину 

спроведена сагласно одредбамаЗакона о јавним набавкама("Службени гласник РС", 

број :124/12,14/2015 и 68/2015) 

 -понуђач дана _________________.2017.године за јавну набавку намештаја 

је доставио понуду бр_______од_________________године по следећој 

техничкојспецификацији: 

 
 
 

Назив Опреме 

Коли 
чина 

 

 Цена по  
јединици  

мере без ПДВ-а 

 Цена по 
 Јединици 

 мере  
 са ПДВ-ом 

 
ПДВ 
 %  

Двокрилни ормар са 

полицама димензија  209 

х86х58 цм (висина, ширина, 

дубина) дебљина 25 мм врата 

медијапан. Боја по избору 

наручиоца 

22    

Радни сто са фиокама 

димензија 90х200х76 

цм(ширина, дужина, висина) 

дебљина 25 мм;боја по 

избору наручиоца 

3    

Компјутерска столица; боја 

по избору наручиоца 

1    

Дечија компјутерска столица; 

боја по избору наручиоца 

15    

Кревет на спрат дрвени са 

фиокама димензија 

6    
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90х180х200 цм(ширина, 

висина, дужина) дебљина 

дрвета 5 цм;боја по избору 

наручиоца 

Кревет са фиоком дрвени 

димензије 90х80х200 

цм(ширина, висина, 

дужина)дебљина дрвета 5 

цм;боја по избору наручиоца 

16    

 

 

Понуђачћедеоуговореногдобраизвршитипрекоподизвођача„_____________саседиштем у 

_____________________, ул. ________________________, бр._______, ПИБ: 

_________________, матичнибр:___________________, са бројем рачуна 

__________________________________ који се води код ____________________________, а 

когазаступа______________________________(попуњавасесамоуслучајуиспорукесаподизвођачем) 
 

         Члан 2. 

 Понуђачпродаје наручиоцу, робу по спецификацији 

Наручиоцапоукупнојцениод ________________ динарабезПДВа, односно 

_________________ динара са ПДВом. 

 Цена је фиксна и не може се мењати током трајања уговора. 

 

     Члан 3. 

 Наручилац је обавезан да плати Понуђачуцену изчлана 2. овогУговора, по 

испостављеној фактури након испоруке и монтаже опреме у износуод 

_______________ динаранаосновуиспостављенограчуна. 
  

Понуђач се обавезује да ће добра из члана 2.овог уговора испоручити Наручиоцу, 

по његовом налогу, а Наручиоц се обавезује да исплати цену за купљену робу, 

одређену у спецификацији Наручиоца односно понуди Понуђача са 20%  пореза на 

додату вредност. 

 

     Члан 4. 

1. Понуђач гарантује да ће роба из члана 2. овог Уговора одговарати 

прописаним и прихваћеним стандардима. 

2. У случају утврђених недостатака Наручилац ће доставити писану 

рекламацију понуђачу одмах по пријему а најкасније у року од 48 часова од 

дана састављања записника о утврђеним недостацима за видљиве мане, а за 

скривене мане које није могао уочити приликом испоруке добара у року од 

15 дана. Понуђач је у обавези да најкасније у року од 7 дана од дана пријема 

рекламације изврши замену. Уколико то не учини наручилац има право на 

надокнаду штете. 

3.  Уколико се приликом инсталације или пуштања у рад констатује да су 

испоручена добра оштећена, некомплетна да не одговарају техничкој 

спецификацији или су неисправна Наручилац има право на рекламацију. 
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Понуђач ће таква добра (оштећена, некомплетна да не одговарају техничкој 

спецификацији или су неисправна) заменити новим у најкраћем  могућем 

року. 

4. Наручилац има право на рекламацију у гарантном року, а Понуђач је дужан 

да за испоручена и уграђена добра достави гаранцију за отклањање 

недостатака о свом трошку са гарантним роком не краћим од _____________  

године. Понуђач је дужан да наведену гаранцију достави приликом 

испоруке и монтаже добара заједно са упутством за употребу добара. 

 

Члан 5. 

Понуђач се обавезује да испоручи опрему у року од _________ календарских данау 

седиште Наручиоцакоји се налази у Панчеву у ул. Кнеза Михајла Обреновића бр.6. 

 

Члан 6.    

Понуђач се обавезује да приликом потписивања Уговора достави: 

1.Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла- уредно потписану 

и регистровану, оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за 

заступањесопствену бланко меницу, без жираната, у корист Наручиоца, са 

меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без 

ПДВ-а са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“на име доброг извршења посла, 

као и картон депонованих потписа. 

Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 

Србије. 

Меницазадобро извршење посла мора да 

трајенајмањедесетданадужеодданазавршеткаиспоруке и монтаженамештаја. 

      

Члан 7.  
 

Уговорне стране су сагласне да гаранција на испоручену и монтирану опрему из 

става 2.овог уговора износи _______месеци рачунајући од дана испоруке и 

монтаже.    

 
Члан 8. 

Наручилацћеједностранораскинутиуговору следећим случајевима: 

-уколико понуђач не испоручи опрему у предвиђеном року, 

-ако опрема не одговара предвиђеним техничким спецификацијама. 
О раскидуУговора, 

уговорнастранаједужнаписменимпутемобавеститидругууговорнустрану. 

Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема писменог 

обавештења о раскиду Уговора. 

  

     Члан 9. 

За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима и других позитивних прописа. 

 

     Члан 10. 
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За све невидљиве мане Понуђач одговара Наручиоцу сходно Закону о 

облигационим односима. 

     Члан 11. 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна 

страна задржава по 3 (три) примерка. 

 

     Члан 12. 

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да 

уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 

 

ПОНУЂАЧ                       НАРУЧИЛАЦ 

________________                ___________________ 

Тања Лукић  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


