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ОПШТИ ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Републички завод за статистику је основан 28. фебруара 1945 године, Одлуком о оснивању
Српске земаљске статистике на основу тачке 1, 4, 7 и 8 Одлуке Велике Антифашистичке
скупштине народног ослобођења Србије о конституисању АСНОС-а као врховног законодавног и
извршног органа државне власти демократске Србије.
Делокруг послова које обавља Републички завод за статистику је уређен чланом 26 Закона о
министарствима (Службени гласник РС 72/2012 и 7672013).
Седиште завода је у Београду, Милана Ракића 5, Звездара, а формирана су Одељења статистике за
подручне јединице са седиштем у Ваљеву, Шапцу, Зајечару, Крагујевцу, Краљеву, Лесковцу,
Нишу, Смедереву и Ужицу.
У оквиру Завода систематизован је и Сектор статистике за АП Војводину, седиште у Новом Саду
са Одељењем статистике у Зрењанину, Панчеву, Сремској Митровици и Суботици.
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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), у даљем
тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр.
29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке редни број ЈН 61/2013, 06 број 404-1112 од
26.11.2013. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку JН 61/2013, 06 број 4041112-1 од 26.11.2013 године, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА ПРИМЕНОМ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ –– НОВОГОДИШЊИ ПАКЕТИЋИ ЗА ПОТРЕБЕ РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА
ЗА СТАТИСТИКУ, РЕДНИ БРОЈ ЈН 61/13
Конкурсна документација садржи:
ОПШТИ ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ ..............................................................................................
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о наручиоцу:
Назив наручиоца
Адреса
Матични број
ПИБ
Интернет страница
Особа за контакт

Републички завод за статистику
Милана Ракића број 5, Београд
07004630
102187054
www.stat.gov.rs
Младен Величковић
e-mail: mladen.velickovic@stat.gov.rs

Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке редни број JN 61/13 су добра – новогодишњи пакетићи за потребе
Републичког завода за статистику
Циљ набавке
Поступак јавне нбавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци
Рок за доношење одлуке о додели уговора: Одлука о додели уговора биће донета у року од
максимално 10 дана од дана отварања понуда.
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке редни број JN 61/13 су добра - новогодишњи пакетићи за потребе
Републичког завода за статистику
Назив и ознака из општег речника набавке:
играчке - 37520000
Партије
Предмет јавне набавке није обликован у партије.
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III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)
Предмет јавне набавке је набавка добара - Предмет јавне набавке редни број JN 61/13 су добра
- новогодишњи пакетићи за потребе Републичког завода за статистику
Број пакетића које треба понудити /испоручити је 191 комада
Наручилац је предвидео 4 врстe пакетића према узрасту деце, са по једном или две подврсте, у
зависности од пола детета, у количинама према табели, и то:

Новогодишњи пакетићи према групама и полу детета

Пакетић ГРУПА 1
Бебе
Пакетић ГРУПА 2
Дечаци 1-3
Девојчице 1-3
Пакетић ГРУПА 3
Дечаци 4-6
Девојчице 4-6
Пакетић ГРУПА 4
Дечаци 7-11
Девојчице 7-11
Укупно

Количина

8
26
7
33
35
44
38
191

-

Садржај пакетића треба да чине играчке;
Укупна вредност пакетића не може прећи 6.800 динара без ПДВ-а .

-

Садржај пакетића мора испуњавати услове у погледу квалитета у складу с прописима који
регулишу предметну материју;
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Квалитет и стандарди:
Понуђена добра морају бити здравствено исправна и безбедна сагласно Закону општој
безбедности производа, што понуђач доказује достављањем атеста о здравственој
исправности које издаје Министарство здравља, Секретаријат за инспекцијске пословеодељење за санитарну инспекцију.
Играчке:
Свака достављена играчка мора да има декларацију која садржи податке о произвођачу,
земљи порекла, увознику ( дистрибутеру).

Узорци: За сваку групу и подгрупу Пакетића обавезно је доставити узорке који су
упаковани на исти начин као што ће бити упаковане приликом испоруке.
Садржај пакетића:
Садржај пакетића:
Пакетић ГРУПА 1

Бебе 0-1

ОПИСИ
Мекана интерактивна простирка за бебе
прилагођена узрасту 0-1 године, уз јасно
назначене функције за одређене периоде у
бебиној првој години. Периоди треба да буду
ограничени на првих 6 месеци, од 6 месеци до 9
месеци и период након 9 месеци. Простирка
мора садржати стимулативну шарену звечку са
активностима и велики број плишаних и
шушкавих животиња у разним улогама, које
подстичу чуло слуха. Обавезно присуство
веселих боја, дезена и музичких функција.
Обавезан састав је шарена шушкава подлога са
доста дезена, ликова и детаља, уз лукове који се
њишу и подстичу развој детета.Играчка мора
имати јасно назначено, да се следећа чула (вид,
слух, додир) стимулиш њеним коришћењем
као и да помаже беби у њеним првим корацима.
Музичка плишана играчка са ликом познатог
јунака из Дизнијеве серије Вини Пу. Музичка
плишана играчка мора имати гласове и звукове
карактеристичне и препознатлљиве за свој лик
из истоимених цртаних пројеката за децу.
Слагалица за бебе, са ликом корњаче.Састоји се
из 5 делова који подстичу развој моторичких
способности детета, као и вештину решавања
сложених проблема. Треба да подстиче дететову
способност распознавања боја, величина, облика
и ликова.
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Садржај пакетића:
Пакетић ГРУПА 2

ОПИСИ
Луксузни шатор за децу. Треба да стимулише
развој мишића, повећава самопоуздање. Треба
да подстиче фактор колективне сарадње у игри
деце.Треба да садржи игре и звукове. Шатор
треба да има странице различитих боја и свака
страна треба има различиту функцију. Игре које
су обавезни састав шатора морају да подстичу
децу на учење боја, облика, бројева,
сналажење…
Треба у исто време да служи и за играње и за
учење. Треба да је лак за склапање и одлагање

Дечаци 1-3

Девојчице 1-3

Радионица са алатом за мале мајсторе. Треба да
садржи 27 комада различитог алата. Радионица
треба да буде препознатљивог бренда тј. линије
која је позната у свету алата, како би малишани
имали апсолутни утисак и ужитак у улози
малих мајстора. Димензије 60x24.5x38цм
Едукативна прогресивна слагалица за различите
узрасте, уз обавезу узраста за групу за коју се
траже. Паковање треба да садрзи 4 слагалице са
12,16,20 и 25 делова.
Луксузни шатор за децу.
Треба да стимулише развој мишића, повећава
самопоуздање. Треба да подстиче фактор
колективне сарадње у игри деце.Треба да
садржи игре и звукове.
Шатор треба да има странице различитих боја и
свака страна треба има различиту функцију.Игре
које су обавезни састав шатора морају да
подстичу децу на учење боја, облика, бројева,
сналажење…
Треба у исто време да служи и за играње и за
учење. Треба да је лак за склапање и одлагање.
Сет са лутком бебом, гуралицом, пеленама,
портиклом, кесицом и посудом за храну,
познатог призвођача Локо или слично. Мекана
лутка треба да заплаче када је незадовољна и
гладна, а када се нахрани, мења
расположење.Поред лутке,сет треба да садржи и
гуралицу у којој се вози лутка уз пелену,
портиклици, посуду за храну и кесицу.
Едукативна прогресивна слагалица за различите
узрасте, уз обавезу узраста за групу за коју се
траже. Паковање треба да садржи 4 слагалице са
12,16,20 и 25 делова.

Садржај пакетића:
Пакетић ГРУПА 3

Дечаци 4-6

ОПИСИ
Електронски таблет о свемиру. Садржи 3
начина за игру и учење: откривање,
истраживање и квиз. Садржи светлећи контакт
и тачно/нетачно дугме. Треба да има више од
100 питања и чињеница о чудесном свету
васионе. Подстиче учење фасцинатних ствари о
планетама, звездама, месецу, Сунцу и другим
небеским појавама. Треба да садржи функције
преслушавања, упознавања појмова, квиз,
такмичење.
Супер сервисна станица, са аутомобилчићима и
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спиралном стазом дужине преко 14 метара.
Актуелан, препознатљив произвођач, артикал
тренутно треба да има ТВ кампању.
Конструкторски сет познатог произвођача
коцкица за децу.Сет треба да садржи елементе
који се свакодневно срећу у саобраћају,
полиција, хитна помоћ, ватрогасци. Линија и
артикли треба да буду на ТВ кампањи.
Лутка за девојчице (Moxie, Bratz…). Лутка
треба да буде у облику девојке сирене, треба да
има функцију праве сирене и да се тако понаша
када се спусти у воду.

Девојчице 4-6

Сет са рибицом која се понаша као права.
Рибица треба да има сензор и да се активира
чим се спусти у воду. Треба да плива као да је
права у више различитих праваца.Сет треба да
садржи акваријум, рибицу, декоративни замак,
корале и резервне батерије.
Игра погађања ликова, популарна игра погоди
ко, прилагођена узрасту.Игра треба да буде са
познатим дечијим ликом. Димензије
38x29.5x8цм

Садржај пакетића:
Пакетић ГРУПА 4

ОПИСИ
Едукативна игра. У исто време забавна,
едукативна која тестира знање, интуицију и
брзину. Игра изазова за мале такмичаре у
познавању опште културе. Треба да садржи
узбудљива питања и одговоре из 36 области са
више од 1000 питања о најразличитијим
областима.

Дечаци 7-11

Конструкторски сет познатог произвођача
коцкица за децу.Линија и артикли треба да буду
недвосмислено препознатљиви међу дечацима и
да буду на ТВ кампањи, пропраћени цртаном
серијом.
Друштвена игра за дечаке, за једног или два
играча, Садржи 3 популарна карактера из игрице
која је недвосмислено препознатљива међу
дечацима.
Подстиче развијање прецизности и такмичарски
дух детета.
Едукативна игра. У исто време забавна,
едукативна која тестира знање, интуицију и
брзину. Игра изазова за мале такмичаре у
познавању опште културе. Треба да садрзи
узбудљива питања и одговоре из 36 области са
више од 1000 питања о најразличитијим
областима.

Девојчице 7-11

Конструкторски сет познатог произвођача
коцкица за децу. Линија и артикли треба да
буду недвосмислено препознатљиви међу
девојчицама и да их подстиче на дружење као и
да буду на ТВ кампањи, пропраћени цртаном
серијом.
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Креативни сет за декорисање
дневника.Паковање садржи дневник, 4
самолепљиве украсне траке и 4 тракицепертлице разних боја и дезена.
Димензије 30x29x2.5цм

Димензије паковања, односно производа наведених у табели специфакација „ садржај
пакетића – играчке“ могу одступити + 2cm
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
1.1.

Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове
за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе и да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања
позива за подношење понуда;
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
1.2.

Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то:
1) Финансијски капацитет – да понуђач није био у блокади у предходних 6 месеци пре
објављивања позива на Порталу управе за јавне набавке
2) технички капацитет – да понуђач поседује најмање два возила којим може да изврши испоруку
предметних добара на адресу Наручиоца
3) Кадровски капацитет – да има најмање 3 запослена и/или уговором ангажована лица која раде
на пословима комерцијале.
1.3.

Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач
мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, наведене у тачки 1.1.
овог одељка.

1.4.

Услови које мора да испуни свако од понуђача из групе понуђача у складу са
чланом 81. Закона

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, наведене у тачки 1.1. овог одељка, а
додатне услове наведене у тачки 1.2. овог поглавља испуњавају заједно.
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2 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН
1) Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
наведених у одељку 1 у тач. 1.1. и 1.2. овог поглавља, у складу са чланом 77. став 4. Закона,
понуђач доказује достављањем изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3),
којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за
учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном
документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико
Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је
уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву
подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3), потписану од
овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
2) Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда
оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију појединих доказа о
испуњености обавезних и додатних услова наведених у одељку 1. Тачка 1.1 и тачка .2 овог
поглавља у року од 5 (пет) дана од дана пријема захтева и то достављањем следећих доказа:
-

Услов из члана 75. став 1. тачка 2) Закона, наведен у одељку 1 у тач. 1.1. подтачка 2) овог
поглавља – Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење
основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у
надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју се налази
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног
правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре; Посебна напомена: Уколико уверење основног не обухвата
податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног
одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и уверење
Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да понуђач ( правно
лице ) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита.
Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних
дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више 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).
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Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
-

Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона, наведен у одељку 1 у тачки 1.1. подтачка 4) –
Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или Потврду Агенције за
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

Услов из члана 76. наведен у одељку 1 у тачки 1.2 подтачка 1)
-

Додатни услов који понуђач мора да испуни по питању финасијског капацитета доказује
потврдом о броју дана неликвидности који издаје Народна банка Србије;

Услов из члана 76. наведен у одељку 1 у тачки 1.2 подтачка 2)
-

Додатни услов који понуђач мора да испуни по питању техничког капацитета доказује Копија
саобраћајне дозволе и по потреби копија уговора о основу коришћења (закуп, лизинг и сл.);

Услов из члана 76. наведен у одељку 1 у тачки 1.2 подтачка 3)
-

Додатни услов који понуђач мора да испуни по питању кадровског капацитета доказује
достављањем фотокопије радних књижица и образаца о пријави на обавезно социјално
осигурање за те запослене.

Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
3) Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа, и то извод из регистра Агенције за привредне регистре, као
доказ о испуњености обавезног услова из члана 75. став 1. тач. 1) Закона.
4) Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на
прописан начин, са назнаком: „Поступак за јавну набавку добара - новогодишњи пакетићи за
потребе Републичког завода за статистику, редни број JN 61/2013.
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3 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75 И 76 ЗАКОНА У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача, дајем следећу:
ИЗЈАВУ
Понуђач _______________________________________________________________ (навести назив
понуђача) из ______________________________, ул. ____________________________________ бр.
__ (навести адресу понуђача), матични број: _______________ (навести матични број понуђача),
ПИБ: __________________________ (навести пиб понуђача), у поступку јавне набавке редни број
JN 61/2013 испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то да:
1) је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања
позива за подношење понуда;
4) је измирио је доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
5) Располаже финансијским капацитетом- није био у блокади у предходних 6 месеци пре
објављивања позива на Порталу управе за јавне набавке
6) располаже техничким капацитетом - поседује најмање 2 возила којима може да изврши
испоруку предметних добара на адресу Наручиоца
7) Располаже кадровским капацитетом - има најмање 3 запослена и/или уговором ангажована лица
која раде на пословима комерцијале.
Датум:
____________________________

М.П.

Потпис понуђача:

______________________ _____________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача их групе понуђача и оверена печатом.
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75 И 76 ЗАКОНА У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач ________________________________________________________ (навести назив
подизвођача) из _____________________, ул. __________________________________________ бр.
__ (навести адресу подизвођача), матични број: _______________(навести матични број
подизвођача), ПИБ: _________________________________________(навести пиб подизвођача), у
поступку јавне набавке редни број JN 61/2013 испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Није му изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања
позива за подношење понуда;
4) Измирио је доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
Датум:
____________________________

М.П.

Потпис подизвођача:

______________________ _____________________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима Агенције за привредне
регистре у погледу садржине понуде, као и услове под којим се спроводи поступак јавне набавке:
1. Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена, а посебно у погледу
начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији, односно податaка који
морају бити њихов саставни део
Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену
на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или кутије навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и запечаћени,
тако да се не могу накнадно убацивати, одстранити или заменити појединачни листови, односно
обрасци и прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
Понуду доставити на адресу: Републички завод за статистику, Милана Ракића бр. 5, Београд, са
назнаком: Понуда за јавну набавку добара – новогодишњи пакетићи за потребе Републичког
завода за статистику, редни број JNMV 61/2013 – НЕ ОТВАРАТИ“.
Рок за подношење понуда је 09. 12.2013. године до 12:00 часова.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 09. 12.2013. године
до 12:00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико
је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У
потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда у оквиру које нису достављени узорци, биће одбијена.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом
и биће неотворена враћена понуђачу.
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Понуда мора да садржи:
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Назив образца
Образац изјаве о испуњавању услова за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 75. и 76. Закона
Образац понуде са прилозима
Модел уговора
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о обавезама понуђача на основу члана 75. став 2.
Закона
Образац изјаве о независној понуди
Споразум групе понуђача из члана 81. став 4. Закона (уколико
понуду подноси група понуђача)

Узорци

Поглавље
Поглавље IV одељак 3
Поглавље VI
Поглавље VII
Поглавље VIII
Поглавље IX
Поглавље X
Поглавље III

Сви обрасци и модел уговора који су саставни део понуде попуњавају се, потписују од стране
овлашћеног лица понуђача и оверавају печатом.
Свака учињена грешка, бељење или подебљавање потписује се или парафира од стране
овлашћеног лица понуђача и оверава пречатом.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасце дате у конкурсној документацији могу
попунити, потписати и печатом оверити сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача
може одредити једног понуђача из групе који ће у име групе попунити, потписати и печатом
оверити обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање
изјаве под материјалном и кривичном одговорношћу, који морају бити потписани и оверени
печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да
један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији
(изузев образаца који подразумевају давање изјаве под материјалном и кривичном
одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно
и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке
понуде сагласно чл. 81. Закона.
3. Партије
Предметна набавка није обликована по партијама
4. Понуда са варијантама
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. Начин измене, допуне и опозива понуде
У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде, односно непосредно или путем поште у затвореној
коверти или кутији.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
.
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Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Републички завод за статистику,
Милана Ракића бр. 5, Београд, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку набавку добара - новогодишњи пакетићи за потребе
Републичког завода за статистику, редни број JN 061/13 - НЕ ОТВАРАТИ“ или
„Допуна понуде за јавну набавку набавку добара - новогодишњи пакетићи за потребе
Републичког завода за статистику, редни број JN 061/13 - НЕ ОТВАРАТИ “ или
„Опозив понуде за јавну набавку набавку добара - новогодишњи пакетићи за потребе
Републичког завода за статистику, редни број JN 061/13 - НЕ ОТВАРАТИ “ или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку набавку добара - новогодишњи пакетићи за потребе
Републичког завода за статистику, редни број JN 061/13 - НЕ ОТВАРАТИ - НЕ ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте или кутије потребно је навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача
и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, или подноси понуду са подизвођачем или као заједничку понуду.
7. Понуда са подизвођачем
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI)
наведе да подноси понуду са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење
набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова
(Образац изјаве из поглавља IV, одељак 3)
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Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености тражених услова.
8. Заједничка понуда
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а
који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати
групу понуђача пред наручиоцем,
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
4) понуђачу који ће издати рачун,
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање,
6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу
IV конкурсне докуметнације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац
изјаве из поглавља IV одељак 3).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду
у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној
набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. Захтеви од којих зависи прихватљивост понуде
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Рок плаћања не може бити краћи од 1 (једног) дана нити дужи од 45 (четрдесет пет) дана од дана
пријема рачуна, испостављеног по записником верификованој испоруци добара.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтеви у погледу рока и места испоруке добара
Рок испоруке добара је дефинисан кроз елемент критеријума и рачуна се од дана закључења
уговора.
У обрасцу понуде понуђач тачно наводи рок испоруке исказан у данима.
Место испоруке добара је на адреси наручиоца: Милана Ракића број 5,
Београд.
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9.3. Захтеви у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не меже бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди
Понуђач у образац понуде уписује јединачне цене за сваки појединачан пакетић према групи и
полу дефинисан у спецификацији ове конкурсне документације.
Појединачне цене као и укпна вредност понуде морају бити исказани у динарима, са и без пореза
на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне
јавне набавке и мора да садржи испоруку, у пословним просторијама Наручиоца у Београду.
Цене су фиксне и не могу се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чл. 92.
Закона.
11. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне
аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о
пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и
сл., а који су везани за извршење уговора о јавној набавци
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању, условима рада и сл. могу се добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике.
12. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање,
укључујући и њихове подизвођаче
Предметна јавна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
13. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске
поште на e-mail mladen.velickovic@stat.gov.rs тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење
понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику
и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници.
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Додатне информације и појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку редни број JN 61/2013“.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обаавештење
о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити допуњује
конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није
дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
14. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача
односно његовог подизвођача и допуштене исправке
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог
подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени
рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код
понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
15. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се налази на списку
негативних референци
Ако предмет јавне набавке није истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну
референцу, наручилац ће захтевати од тог понуђача у случају да му буде додељен уговор о
јавној набавци додатно обезеђење испуњења уговорних обавеза и то банкарску гаранцију за
добро извршење посла у висини од 15% од вредности уговора.
Поднета банкарска гаранција за добро извршење посла мора бити безусловна и платива на први
позив. Иста не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди
наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за
решавање спорова.
Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг
коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
Банкарска гаранција за добро извршење посла предаје се наручиоцу у тренутку закључења
уговора или у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора.
Банкарска гаранција за добро извршење посла траје најмање пет дана дуже од дана истека рока
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за коначно извршење посла.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност
банкарске гаранције мора да се продужи.
16. Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања
Како се спроводи поступак јавне набавке мале вредности, а не преговарачки поступак, то не
постоје елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања
17. Критеријум за доделу уговора и елементи критеријума на основу којих се додељује
уговор
Избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума „економски најповољнија
понуда“ узимајући у обзир следеће елементе критеријума за вредновање и њихов релевантни
значај, односно број пондера
Ред.
бр.
1.
2.
3.

Елемент критеријума
Референтна листа
Рок испоруке
Квалитет

Број пондера
30
50
20

Укупан број пондера је 100
1. Референтна листа
Највећи број пондера код овог елемента је 30
Овим критеријумом оцењиваће се искуство понуђача у претходне 3 године ( 2012,2011 и 2010.)
у реализацији испорука новогодишњих пакетића које су по обиму упоредиве са спецификацијом
из ове конкурсне документације.
По овом критеријуму бодоваће се само референце понуђача чија је вредност једнака или већа од
укупно понуђене цене за новогодишње пакетиће по овој јавној набавци.
Понуда са највећим бројем успешно реализованих набавки у претходне 3 године, а које су
појединачно по вредности једнаке или веће од укупне вредности по овој јавној набавци, добија 30
пондера. Број пондера за остале понуђаче израчунава се према следећој формули
Реализовани број набавки x 30
Највећи број реализованих набавки
Наручилац приликом достављања понуде није у обавези да приложи доказану потврду
(референцу) већ само да наведе назив наручиоца / купаца и нето вредност испоручених
новогодишњих пакетића, с тим што ће на захтев Наручиоца, а у фази стручне оцене понуда, у року
од 3 дана од дана његовог позива бити у обавези да исту достави на увид потписану и оверену од
стране сваког наведеног купца/наручиоца.
2. Рок испоруке
највећи број пондера према овом елементу критеријума је 50, а понуђачи ће зависно од понуђеног
рока испоруке, а који се рачуна од дана закључења уговора, добити одређени број пондера и то:
Рок испоруке 1 дан -50 пондера Рок испоруке 2 дана -40 пондера, Рок испоруке 3 дана -30
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пондера, Рок испоруке 4 дана – 20 пондера, Рок испоруке 5 дана 10 пондера, рок испоруке 6 и
више дана 0 пондера
3. Квалитет
Највећи број пондера према овом елементу је 20 и то:
Играчке нису лако ломљиве, издржљиве су- еластичнији материјал, савршена уклопљивост
делова, не прелива се боја-постојана је и не раствара се, леп визуелни ефекат, добра завршна
обрада, глатке ивице, безбедне по децу у смислу повређивања и гутања, лако се одржавају, не
отпадају делови - 20 пондера.
Играчке могу да се лакше поломе, мање су издржљиве и еластичне, добра уклопљивост
делова, прелива се боја- мање постојана , добар визуелни ефекат, материјал од којег су
играчке сачињене просечног је изгледа, завршна обрада просечна , мање глатке ивице,
безбедне по децу у смислу повређивања и гутања, добро се одржавају, делови не отпадају - 10
пондера.
Играчке су ломљиве, нису издржљиве и еластичне, лоша уклопљивост делова, прелива се
боја- није постојана , лош визуелни ефекат, материјал од којег су играчке сачињене лошијег
је изгледа, лоша завршна обрада, нису глатке ивице, мање безбедне по децу у смислу
повређивања и гутања, лоше се одржавају, делови отпадају - 0 пондера
18. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у
ситуацији када постоје две ли више понуда са истим бројем пондера
Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија понуда биће изабрана
понуда оног понуђача чија је понуда прва приспела код наручиоца.
19. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и гаранције да је ималац
права интелектуалне својине
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду,запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац
права интелектуалне својине (Образац изјаве понуђача дат је у поглављу IX).
20. Накнада за коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица
Накнада за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине сноси понуђач.
21. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или
пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осима уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права
наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о
поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема
захтева.
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Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсна документација, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен
од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на
начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за
подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне
набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана
пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење
пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од
40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха уплате:
Ррепубличка административна такса, јавна набавка мале вредности редни број JNMV 61/20113 –
наручилац Републички завод за статистику: Буџет Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
22. Рок у којем ће уговор бити закључен
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8
(осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона, у року од 5
(пет) дана од дана пријема одлуке о додели уговора.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
за јавну набавку добара – пакетићи за потребе Републичког завода за статистику, у
поступку јавне набавке мале вредости, редни број JN 61/2013
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора:

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се
понуда подноси са подизвођачем, односно о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду
подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони
број (ПИБ):

Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности
набавке који ће извршити
подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони
број (ПИБ):

Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности
набавке који ће извршити
подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да
се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
подизвођача
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
1)

Назив учесника у
заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
ПИБ:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у
заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони
број (ПИБ):
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у
заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони
број (ПИБ):
Име особе за контакт:

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да
се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – добра - пакетићи за потребе Републичког завода за
статистику
I

II

III

IV

V

VI

Ред.
бр.

НАЗИВ ДОБАРА

Јед.
мере

Кол.

Јединична цена
без ПДВ-а

Укупно без
ПДВ-а

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Пакетић Група 1
Бебе
Пакетић Група 2
дечаци
Пакетић Група 2
девојчице
Пакетић Група 3
дечаци
Пакетић Група 3
девојчице
Пакетић Група 4
дечаци
Пакетић Група 4
девојчице

ком.
ком
ком
ком
ком
ком.
ком

1. вредност ПДВ-а _____________ динара
2. Укупна вредност понуде са ПДВ-ом износи _____________ динара
3. рок испоруке је _____ дана, од дана закључења уговора, на локацији Наручиоца у Београду
4. број референтних купаца / наручиоца је _____.
5. рок плаћања је _____ дана од дана пријема рачуна, испостављеног по записником
верификованој испоруци добара.
6. број релевантне награда у производњи дидактичких игара је ________
Прилози који чине саставни део понуде:
Прилог 1 – списак референтних набавки ( уколико понуђач поседује )

Датум:
____________________________

М.П.

Потпис понуђача:

______________________ _____________________________

Напомена:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити образац понуде.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
Републички завод за статистику, са седиштем у Београду, улица Милана Ракића број 5, матични
број: 07004630, ПИБ: 102187054 коју заступа директор Проф.др Драган Вукмировић , (у даљем
тексту: Наручилац)
и
_______________________________________, са седиштем у ______________________________
улица __________________________ бр. ____, матични број: _______________, ПИБ:
___________________, које заступа _________________________________________, остали чланови
групе понуђача: ______________________________________, са седиштем у
___________________________, улица ________________________ бр. ____, матични/регистарски
број: ____________________, ПИБ: __________________, које заступа
_______________________________________________, (у даљем тексту: Испоручилац )
закључују у Београду следећи:
УГОВОР
Члан 1.
Уговорне стране сагласно утврђују:
 да је Наручилац спровео поступак јавне набавке мале вредности за набавку добара –
нововгодишњи пакетићи за потребе Републичког завода за статистику - редни број JN
61/2013; 

 да је Испоручилац доставио прихватљиву понуду која је код Наручиоца заведена под бројем
__________ дана ____________.2013. године (попуњава наручилац), у даљем тексту: 

Понуда; 

 да је Наручилац, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, донео одлуку о додели
уговора Испоручиоцу, под бројем ___________ дана ____________. 2013. године 

(попуњава наручилац). 

 Испоручилац наступа са подизвођачем ______________________________________, са
седиштем у __________________, улица _________________________ бр. ________ 

матични број: _______________, ПИБ: ___________________, који ће извршити набавку у
вредности од ___________% од укупне вредности понуде у делу предмета набавке који се
односи на ____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
(навести проценат вредности и део предмета набавке који ће извршити подизвођач).
Понуда Испоручиоца, у прилогу, чини саставни део овог Уговора.

Предмет уговора
Члан 2.
Предмет овог Уговора је набавка новогодишњих пакетића према списку Наручиоца, према Понуди
Испоручиоца из члана 1. став 2. овог уговора, и техничкој спецификацији из конкурсне
документације, које чине саставни део овог уговора.
Цена
Члан 3.
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Укупна уговорена цена без ПДВ-а, за добра која су предмет овог уговора, према спецификацији и
количинама добара из Понуде Испоручиоца из члана 1. овог уговора, износи _______________
(словима:
__________________________________________________) динара.
Појединачне цене дате у Понуди Испоручиоца обухватају и трошкове испоруке добара која су
предмет овог уговора у седишту Наручиоца.
Цене су фиксне и не могу се се мењати у току трајања уговора.
У цену из става 1. овог члана није урачунат порез на додату вредност, који пада на терет Наручиоца.
Начин и услови плаћања
Члан 4.
Наручилац се обавезује да укупну цену из члана 3. овог уговора, увећану за износ обрачунатог
пореза на додату вредност плати, на рачун Испоручиоца број ______________ отворен код
__________ банке, у року од _______ (_______________) дана од дана пријема рачуна,
испостављеног од стране Испоручиоца по записником верификованој примопредаји испоручених
добара без примедби.
Испорука
Члан 5.
Испоручилац је дужан да добра која су предмет овог уговора испоручи, према спецификацији и
количинама добара из Понуде Испоручиоца из члана 1.овог уговора, у року од _______
(____________) дана од дана закључења овог уговора.
Испоручилац се обавезује да Наручиоцу испоручи добра која су предмет овог уговора, у року из
претходног става овог члана, одговарајућим сопственим транспортним средством у седишту
Наручиоца.

Квантитативни и квалитативни пријем
Члан 6
Уговорне стране су дужне да изврше квалитативну и квантитативну примопредају испоручених
добара, о чему се води записник који потписују представник Наручиоца, с једне стране, и
представник Испоручиоца, с друге стране.
Приликом примопредаје, представник Наручиоца је дужан да испоручена добра на уобичајени начин
прегледа и да своје примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти Испоручиоцу.
Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним
прегледом, представник Наручиоца је дужан да о том недостатку без одлагања писменим путем
обавести Испоручиоца.
У случају да је Испоручилац знао или морао знати за недостатке, представник Наручиоца има право
да се на те недостатке позове и када представник Наручиоца није извршио своју обавезу да
испоручена добра прегледа, или када представник Наручиоца није без одлагања обавестио
Испоручиоца о уоченом недостатку.
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Наручилац задржава право да после испоруке добара од стране Испоручиоца, у случају сумње,
изврши тестирање здравствене исправности испоручених добара у акредитованој лабораторији о
трошку Испоручиоца, иста врати уколико се покаже да су здравствено неисправна и захтева да
Испоручилац без одлагања изврши испоруку здравствено исправних добара.
Члан 7.
У случајевима из члана 6. представник Наручиоца има право да захтева од Продавца да отклони
недостатак или да му преда друго добро без недостатка (испуњење уговора).
Ако Испоручилац не добије испуњење уговора у року од два дана од дана пријема захтева за
испуњење уговора из претходог става овога члана пријема, Наручилац има право да захтева снижење
цене или раскине уговор, о чему писмено обавештава Испоручиоца.
Наручилац може раскинути уговор ако је претходно оставио Испоручиоцу накнадни примерени рок
за испуњење уговора, који не може бити дужи од три дана од дана пријема обавештења из става
2.овога члана.
Наручилац може да раскине уговор и без остављања накнадног рока, ако га је Испоручилац
обавестио да неће да испуни уговор, односно када је очигледно да Испоручилац неће моћи да испуни
уговор ни у накнадном року.
Уговорна казна
Члан 8.
У случају да Испоручилац не изврши уговорену обавезу у року из члана 5. став 1. уговора, дужан је
да Наручиоцу плати уговорну казну у износу од 0,2% за сваки дан кашњења, а највише до 5% од
укупно уговорене накнаде из члана 3. став 1. уговора.
Уговорна казна Опште одредбе
Члан 9.
У случају да Испоручилац не изврши уговорену обавезу у року из члана 5. став 1. уговора, дужан је
да Наручиоцу плати уговорну казну у износу од 0,2% за сваки дан кашњења, а највише до 5% од
укупно уговорене накнаде из члана 3. став 1. уговора.
За тумачење уговорних одредби и за све што није изричито регулисано уговором, примењиваће се
одговарајући правни прописи који регулишу предметну материју на територији Републике Србије.
За решавање свих спорних питања која могу настати из овог Уговора, а које уговорне стране не
успеју да реше споразумно, стварно надлежан је суд у Београду.
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања од стране овлашћених представника
уговорних страна.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, на српском језику, од којих свака уговорна
страна задржава по 2 (два) примерка.
Испоручилац:

Наручилац:
Републички завод за статистику
Проф. др Драган Вукмировић
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
За јавну набавку добара - новогодишњи пакетићи за потребе Републичког завода за
статистику , у поступку јавне набавке мале вредности, редни број JN 61/2013
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________________________(навести
назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у
табели:
ИЗНОС ТРОШКОВА У ДИНАРИМА

ВРСТА ТРОШКА

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узрорка или модела, ако су израђени у складу са
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: Доствљање овог обрасца није обавезно

Датум:
___________________________

М.П.

Потпис понуђача:

______________________ _____________________________
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА
НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА
За јавну набавку добара - новогодишњи пакетићи за потребе Републичког завода за
статистику , у поступку јавне набавке мале вредности, редни број JN 61/2013

У складу са чланом 75. став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач ______________________________________________ (навести назив понуђача) из
______________________________, ул. ______________________ бр. __ (навести адресу
понуђача), матични број: _______________ (навести матични број понуђача), ПИБ:
__________________________ (навести пиб понуђача), је поштовао обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и
гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.

Датум:
____________________________

М.П.

Потпис понуђача:

______________________ _____________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
За јавну набавку добара - новогодишњи пакетићи за потребе Републичког завода за статистику , у
поступку јавне набавке мале вредности, редни број JN 61/2013
У складу са чланом 26. Закона, понуђач __________________________________________ (навести назив
понуђача), даје

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне
набавке добара - пакетићи за децу запослених у Агенцији за привредне регистре, редни број JN 61/2013,
поднео независно, без договора са другим понуђачем или заинтересованим лицима.

Датум:
____________________________

М.П.

Потпис понуђача:

______________________ _____________________________

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће
одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за
заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтресованом лицу изрећи меру забране учешћа у
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију
у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа
у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У складу са чланом 26. Закона, понуђач __________________________________________ (навести назив
понуђача), даје
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