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На основу члана 61. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, број
124/12, 14/15 и 68/15) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Службени гласник РС”, бр. 29/13 и 104/13), припремљена је
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку добара – новогодишњи пакетићи
-поступак јавне набавке мале вредности(ЈНМВ - 12/2015)
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Назив Наручиоца: Црвени крст Новог Сада – Градска организација
Адреса Наручиоца: Пионирска 12, 2100 Нови Сад
Интернет страница Наручиоца: info@gockns.org.rs
Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности
Предмет јавне набавке: добра
Лице за контакт: Драган Шарац, dragan.sarac@gockns.org.rs

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Опис предметас набавке: новогодишњи пакетићи, у свему према спецификацији
садржаној у Конкурсној документацији.
Назив и ознака из општег речника набавки: 15800000 разни прехрамбени производи

3. СПЕЦИФИКАЦИЈА
Ред.
број
НАЗИВ АРТИКЛА
1. Милка чоколада „alpine milk“ – или
одговарајуће
2. Милка чоколада „milkinis“ штапићи – или
одговарајуће
3. Медено срце Пионир – или одговарајуће
Најлепше жеље кекс Штарк – или
одговарајуће
Чоколада „take“ кикирики + карамела
5.
Пионир– или одговарајуће
6. Плазма кекс Бамби– или одговарајуће
7. Јуху плазма Бамби– или одговарајуће
8. Воћни пољупци Банини – или одговарајуће
Кекс плазма „milky sandwich“ Бамби – или
9.
одговарајуће
10. Бисквит мини јафа Јафа– или одговарајуће
11. Карамела лешник Пионир– или одговарајуће
12. Чоколада „kids fun“ Симка – или одговарајуће
13. Бомбоне „skittles fruit“ – или одговарајуће
Наполитанке какао крем Бамби – или
14.
одговарајуће
15. Карамела кики воћна Краш – или одговарајуће
Јуху чоколадица млеко Бамби– или
16.
одговарајуће
17. Ролбон дражеје – или одговарајуће
18. Кроасан „7days“ – чоколадни, ванила или
4.

ПАКОВАЊЕ

Јед. мере

Кол.

80 g

ком.

1

87,5 g

ком

1

150 g

ком.

1

90 g

ком.

1

43 g

ком.

1

150 g
90 g
105 g

ком.
ком.
ком.

1
1
1

44 g

ком.

1

125 g
100 g
80 g
38g

ком.
ком.
ком.
ком.

1
1
1
1

120 g

ком.

1

100 g

ком.

1

28 g

ком.

1

20 g
60 g

ком.
ком.

1
1
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одговарајуће
Чоколада Галеб млеко пуњена Пионир – или
19.
одговарајуће
20. Рибице Бамби– или одговарајуће
21. Десерт кестен Пионир – или одговарајуће
22. Њамб чоко Банини– или одговарајуће
Гумене бомбоне меда Пионир – или
23.
одговарајуће
24. Кекс Ноблице Банини– или одговарајуће
Чоколада млечна мини најлепше жеље
25.
Штарк– или одговарајуће
Наполитанке „yo doro“ млеко лешник Бамби–
26.
или одговарајуће
Чоколада галеб „noisette“ Пионир – или
27.
одговарајуће
28. Флипс смоки – или одговарајуће
29. Пез бомбонице 6/1 – или одговарајуће
Сок брик кидс бресква Нектар– или
30.
одговарајуће
Трик штапићи са кикирикијем Банини– или
31.
одговарајуће
32. Животињско царство Краш– или одговарајуће
„Cake bar milk o la la“ Пионир – или
33.
одговарајуће
34. Лизалица „chupa chups“ – или одговарајуће
35. Бомбонице „mentos fruit“ – или одговарајуће
36. Кеса са новогодишњим мотивима 600x800

80g

ком.

1

90 g
30 g
130g

ком.
ком.
ком.

1
1
1

100 g

ком.

1

125 g

ком.

1

150 g

ком.

1

185 g

ком.

1

80 g

ком.

1

50 g
51 g

ком.
ком.

1
1

200 ml

ком.

1

150 g

ком.

1

15 g

ком.

1

35 g

ком.

1

12 g
38g
-

ком.
ком.
ком.

1
1
1

Дозвољена одступања артикакла по тежини су: - до 20g ± 2g, - до 100 g ± 5g, - преко
100 g ± 10g.
У цену је потребно урачунати трошкове транспорта и испоруке новогодишњих
пакетића, која ће се вршити на територији Града Новог Сада, са свим припадајућим
трошковима неопходним за реализацију предметне набавке.
Оквирна планирана количина је око 290 новогодишњих пакетића процењене вредности
до 436.000,00динара без ПДВ-а.
Рок за испоруку: максимално десет дана од дана пријема захтева за испоруку.

Напомена: Наручилац је унапред одредио вредност Уговора на основу средстава опредељених за
ову намену, а садржај новогодишњих пакетића у погледу врсте и количине артикала биће
одређен приликом формирања наруџбенице.
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4.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач, понуђач из групе понуђача и
подизвођач, ако испуњава обавезне услове из члана 75. ЗЈН, и то:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар.
2) да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре.
3) /
4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
Уколико понуђач учествује са подизвођачем дужан је да за подизвођаче достави доказе
о испуњености обавезних услова из тач. 1) до 4).
Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица (тач. 1-4):
Изјава дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњава
обавезне услове утврђене Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом,
потписана и оверена од стране овлашћеног лица (образац у саставу конкурсне
документације).
5) да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.
Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица
Изјава да је поштовао обавезе из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама,
односно обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности
која је на снази у време подношења понуде, попуњена, потписана и оверена печатом
(образац у саставу конкурсне документације)
Уколико понуђач учествује са подизвођачем дужан је да за подизвођача достави доказе
о испуњености обавезних услова из тач 1) до 4).
4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА
Поред обавезних услова, понуђач мора испуњавати и додатне услове за учешће у
поступку јавне набавке из члана 76. Закона о јавним набавкама. Понуђач у поступку
јавне набавке мора доказати:
1) да испуњава услов финансијског капацитета:
- да је понуђач у претходној пословној години (2014) испоручивао добра која су
предмет набавке најмање у двострукој вредности понуде.
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Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица
Референтна листа –листа закључених и реализованих уговора у траженом
периоду, потписана и оверена од стране понуђача и документована одговарајућим
потврдама о референцама на обрасцу из конкурсне документације, уредно овереним и
потписаним од стране реферетних наручилаца - купаца. Потврде морају бити оверене
оригиналним печатом, тј. печат не може бити фотокопиран. Референтни наручиоци купци не могу бити физичка лица. Референтни наручиоци – купци не могу бити лица
која су са понуђачем, понуђачем из групе понуђача или подизвођачем повезана у
смислу власничке структуре или управљања.
Напомена: Додатне услове понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно.
Подизвођач не мора да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке
4.3. ОПШТЕ НАПОМЕНЕ У ПОГЛЕДУ ДОКАЗИВАЊА
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама. Наручилац
може пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од понуђача чија је понуда на
основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на
увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана од
дана упућивања захтева за достављање документације, не достави на увид оригинал
или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој
су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде,
због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима
државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ
за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у
примереном року.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази тражени конкурсном
документацијом, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату
под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним
органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
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 о додели уговора, односно закључења уговора, односно током важења уговора о
јавној набавци и да је документује на прописан начин.
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5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Упутство понуђачима како да сачине понуду (у даљем тексту: упутство) садржи податке
о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се
спроводи поступак јавне набавке.
5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ
Понуда мора бити сачињена на српском језику.
5.2. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на Обрасцу понуде из
конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена откуцана или написана необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране
овлашћеног лица понуђача.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Уз понуду се, поред остале тражене документације, доставља и:
1. Модел уговора - попуњен на свим местима где је то предвиђено, оверен печатом и
потписан на последњој страни модела, чиме понуђач потврђује да прихвата елементе
уговора.
2. Изјаву о независној понуди, попуњена, потписана и оверена печатом.
Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком – спиралом.
Понуде, са припадајућом документацијом се достављају, поштом или непосредно, на
адресу наручиоца: Црвени крст Новог Сада – градска организација, Нови Сад, улица
Пионирска 12. Коверат мора имати ознаку:"Понуда за јавну набавку добара –
новогодишњи пакетићи (ЈНМВ -12/2015) - НЕ ОТВАРАТИ", а на полеђини назив
понуђача и адресу, број телефона понуђача, као и име и презиме особе за контакт. У
случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је пожељно назначити да се ради
о групи понуђача.
Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном
у позиву за подношење понуда.
Отварање понуда је јавно. Свако заинтересовано лице може присуствовати отварању
понуда. У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени
представници понуђача. Представник понуђача дужан је да, приликом поступка
отварања понуда, достави уредно оверено овлашћење (потписано и оверено печатом)
за учествовање у отварању понуда.
Сви обрасци у конкурсној документацији морају бити попуњени, оверени и потписани
од стране овлашћеног лица.
Уколико понуду подноси група понуђача, односно уколико понуђач подноси понуду са
подизвођачем, све обрасце и изјаве, осим Обрасца изјаве да испуњава обавезне услове
утврђене Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом и Обрасца изјаве
да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуда, попуњава, оверава и
потписује овлашћено лице члана групе понуђача који је одређен као носилац посла,
односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
односно у случају подношења понуде са подизвођачем све обрасце, осим наведених,
попуњава, оверава и потписује понуђач. Образац изјаве да испуњава обавезне услове
утврђене Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом и Образац изјаве
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да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуда, попуњава, оверава и
потписује сваки понуђач из групе понуђача, односно сваки подизвођач.
Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у конкурсној документацији и
накнадно послатим додатним информацијама и објашњењима или изменама и
допунама.
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво
понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Образац трошкова
припреме понуде је саставни део конкурсне документације.
Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.
5.3. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду, на начин на који се понуда подноси. Измена, допуна или опозив понуде се
доставља, поштом или непосредно, на адресу наручиоца: Црвени крст Новог Сада –
градска организација, Нови Сад, улица Пионирска 12. На коверти мора бити наведено
да ли је у питању измена, допуна или опозив понуде, предмет и број јавне набавке, број
партије, као и назнака „НЕ ОТВАРАТИ“.
5.4. САМОСТАЛНО УЧЕШЋЕ, УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ И СА
ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
Понуђач који учествује у заједничкој понуди, не може истовремено да учествује као
подизвођач.
5.5. АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА
Уколико понуђач ангажује подизвођача дужан је да у својој понуди наведе проценат
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу и део предмета набавке који ће
се извршити преко подизвођача. Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач
поверити подизвођачу не може бити већи од 50 %.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца
и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача.
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5.6. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде је споразум
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) понуђачу који ће 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.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
5.7. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
И ДРУГО
Рок плаћања је 45 дана од дана пријема фактуре и појединачних отпремница
потписаних од стране лица којима се додељује помоћ у огревном материјалу, којим је
потврђена испорука добара.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача наведен у фактури. Понуђачу није
дозвољено да захтева аванс.
Рок за испоруку добара је максимално десет дана од дана пријема захтева за испоруку.
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У случају
истека рока важења понуде, наручилац ће у писаном облику затражити од понуђача
продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока
важења понуде не може мењати понуду.
У цену је потребно урачунати трошкове транспорта и испоруке новогодишњих
пакетића, која ће се вршити на територији Града Новог Сада, са свим припадајућим
трошковима неопходним за реализацију предметне набавке.
5.8. ВАЛУТА И НАЧИН ИЗРАЖАВАЊА ЦЕНЕ
Цена мора да буде исказана у динарима, без пореза на додату вредност и исказује се по
јединици мере. На крају обрасца понуде исказује се укупна вредност без ПДВ-а и
укупна вредност са ПДВ-ом. За оцену понуде ће се узимати у обзир цена без пореза на
додату вредност. Јединичне цене које понуђач понуди су фиксне за све време важења
уговора.
У цену морају бити урачунати сви припадајући трошкови неопходни за реализовање
предмета јавне набавке.
5.9. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре
истека рока за подношење понуда. Додатне информације или појашњења у вези са
припремом понуде понуђач може тражити искључиво у писаном облику, доставом
захтева на адресу: Црвени крст Новог Сада – градска организација, Нови Сад, улица
Пионирска 12, или на електронску адресу: dragan.sarac@gockns.org.rs , са назнаком:
"Питања у вези са јавном набавком добара – новогодишњи пакетићи (ЈНМВ - 12/2015)".

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ бр:12/2015

9/ 28

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева,
послати одговор у писаном облику на адресу наведену у захтеву и истовремено ту
информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних
набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или
понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање
дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа,
што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено
достављање.
5.10. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА
Наручилац може да 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.
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерен 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.
5.11. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
5.12. ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ НАЈНИЖОМ ПОНУЂЕНОМ
ЦЕНОМ
Уколико након извршене стручне оцене понуда, две или више понуда имају исту
најнижу понуђену цену, повољнијом ће се сматрати понуда која има краћи рок
испоруке добара. Уколико две или више понуда имају исти рок испоруке добара,
повољнијом ће се сматрати понуда која је раније примљена.
5.13. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
5.14. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Зaхтeв зa зaштиту прaвa мoжe дa пoднeсe пoнуђaч, oднoснo зaинтeрeсoвaнo лицe, кojи
имa интeрeс зa дoдeлу угoвoрa у кoнкрeтнoм пoступку jaвнe нaбaвкe и кojи je прeтрпeo
или би мoгao дa прeтрпи штeту збoг пoступaњa нaручиoцa прoтивнo oдрeдбaмa oвoг
зaкoнa (у дaљeм тeксту: пoднoсилaц зaхтeвa).
Зaхтeв зa зaштиту прaвa пoднoси сe нaручиoцу, a кoпиja сe истoврeмeнo дoстaвљa
Рeпубличкoj кoмисиjи.
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Зaхтeв зa зaштиту прaвa мoжe сe пoднeти у тoку цeлoг пoступкa jaвнe нaбaвкe, прoтив
свaкe рaдњe нaручиoцa, oсим aкo Зaкoнoм о јавним набавкама ниje другaчиje oдрeђeнo.
Зaхтeв зa зaштиту прaвa кojим сe oспoрaвa врстa пoступкa, сaдржинa пoзивa зa
пoднoшeњe пoнудa или кoнкурснe дoкумeнтaциje смaтрaћe сe блaгoврeмeним aкo je
примљeн oд стрaнe нaручиoцa нajкaсниje сeдaм дaнa прe истeкa рoкa зa пoднoшeњe
пoнудa, бeз oбзирa нa нaчин дoстaвљaњa и укoликo je пoднoсилaц зaхтeвa у склaду сa
члaнoм 63. стaв 2. Зaкoна о јавним набавкама укaзao нaручиoцу нa eвeнтуaлнe
нeдoстaткe и нeпрaвилнoсти, a нaручилaц истe ниje oтклoниo.
Зaхтeв зa зaштиту прaвa кojим сe oспoрaвajу рaдњe кoje нaручилaц прeдузмe прe истeкa
рoкa зa пoднoшeоe пoнудa, a нaкoн истeкa рoкa из члaна 63.стaв 3. Зaкoна о јавним
набавкама, смaтрaћe сe блaгoврeмeним укoликo je пoднeт нajкaсниje дo истeкa рoкa зa
пoднoшeњe пoнудa.
Пoслe дoнoшeњa oдлукe o дoдeли угoвoрa и oдлукe o oбустaви пoступкa, рoк зa
пoднoшeњe зaхтeвa зa зaштиту прaвa у поступку јавне набавке мале вредности je пет
дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa oдлукe нa Пoртaлу jaвних нaбaвки.
Зaхтeвoм зa зaштиту прaвa нe мoгу сe oспoрaвaти рaдњe нaручиoцa прeдузeтe у
пoступку jaвнe нaбaвкe aкo су пoднoсиoцу зaхтeвa били или мoгли бити пoзнaти
рaзлoзи зa њeгoвo пoднoшeњe прe истeкa рoкa зa пoднoшeњe зaхтeвa из ст. 3. и 4. члaна
149. Зaкoна о јавним набавкама, a пoднoсилaц зaхтeвa гa ниje пoднeo прe истeкa тoг
рoкa.
Aкo je у истoм пoступку jaвнe нaбaвкe пoнoвo пoднeт зaхтeв зa зaштиту прaвa oд
стрaнe истoг пoднoсиoцa зaхтeвa, у тoм зaхтeву сe нe мoгу oспoрaвaти рaдњe нaручиoцa
зa кoje je пoднoсилaц зaхтeвa знao или мoгao знaти приликoм пoднoшeњa прeтхoднoг
зaхтeвa.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије
уплати таксу у износу од 60.000,00 динара.
Примере правилно попуњених образаца налога за уплату или налога за пренос
можете видети у оквиру „банера“ на интернет страници Републичке комисије или
кликом на следећи линк: http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republickeadministrativne-takse.html
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6. Закона, прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава
реализован, каи и датум извршења налога;
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна буџета: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
(8) корисник: Буџет Републике Србије;
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(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или поште, који садржи и друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе
наведене под тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе
за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце
захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор ( корисници
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално
осигурање и други корисници јавних средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред
поменуте елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоца
захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код
Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом“.
5.15. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Нaручилaц мoжe зaкључити угoвoр o jaвнoj нaбaвци нaкoн дoнoшeњa oдлукe o дoдeли
угoвoрa, aкo у рoку прeдвиђeнoм oвим зaкoнoм ниje пoднeт зaхтeв зa зaштиту прaвa
или je зaхтeв зa зaштиту прaвa oдбaчeн или oдбиjeн.
Нaручилaц мoжe и прe истeкa рoкa зa пoднoшeњe зaхтeвa зa зaштиту прaвa зaкључити
угoвoр o jaвнoj нaбaвци aкo je пoднeтa сaмo jeднa пoнудa.
Нaручилaц je дужaн дa угoвoр o jaвнoj нaбaвци дoстaви пoнуђaчу кojeм je угoвoр
дoдeљeн у рoку oд oсaм дaнa oд дaнa прoтeкa рoкa зa пoднoшeњe зaхтeвa зa зaштиту
прaвa.
Aкo нaручилaц нe дoстaви пoтписaн угoвoр пoнуђaчу у наведеном рoку, пoнуђaч ниje
дужaн дa пoтпишe угoвoр штo сe нeћe смaтрaти oдустajaњeм oд пoнудe и нe мoжe збoг
тoгa снoсити билo кaквe пoслeдицe, oсим aкo je пoднeт блaгoврeмeн зaхтeв зa зaштиту
прaвa.
Aкo пoнуђaш кojeм je дoдeљeн угoвoр oдбиje дa зaкључи угoвoр o jaвнoj нaбaвци,
нaручилaц мoжe дa зaкључи угoвoр сa првим слeдeћим нajпoвoљниjим пoнуђaчeм.
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6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
у поступку јавне набавке мале вредности, ЈНМВ - 12/2015

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу, изјављујем да
Правно лице/ предузетник/ физичко лице _______________________________
Матични број: ______________
испуњава обавезне услове из члана 75. ЗЈН и конкурсне документације, и то:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре;
3) /
4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

М.П.

____________________________
потпис овлашћеног лица

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, односно уколико понуђач подноси
понуду са подизвођачем, овај образац попуњава, оверава и потписује сваки понуђач из
групе понуђача, односно сваки подизвођач.
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7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75.
СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
у поступку јавне набавке мале вредности, ЈНМВ - 12/2015

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу, изјављујем да је
Правно лице/ предузетник/ физичко лице _______________________________
Матични број: ______________

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању
и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.

М.П.

_________________________
потпис овлашћеног лица

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, односно уколико понуђач подноси
понуду са подизвођачем, овај образац попуњава, оверава и потписује сваки понуђач из
групе понуђача, односно сваки подизвођач.
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8. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Јавна набавка добара – новогодишњи пакетићи
(ЈНМВ - 12/2015)
Број: __________
Дана: __________ 2015. године

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара –
новогодишњи пакетићи, ЈНМВ - 12/2015, у свему према захтевима из конкурсне
документације и у складу са важећим прописима и стандардима.

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
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2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда
подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси
група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

2)

који

ће

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

који

ће

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.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ бр:12/2015

16/ 28

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

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

2)

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

3)

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

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

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Рок испоруке
Место и начин испоруке
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: _______ дана од дана отварања понуда(минимум 30 дана).
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: ______________ динара без ПДВ-а.
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: ______________ динара са ПДВ-ом.
Цене су фиксне за сво време важења уговора и не могу се мењати.
У цене су урачунати сви припадајући трошкови.
Рок за испоруку добара: _______ дана, рачунајући од дана закључења уговора
(максимално 10 дана).
Рок плаћања: 45 дана од дана пријема фактуре и отпремнице потписане од стране
овлашћеног лица Наручиоца, којим је потврђена испорука добара, а по преносу средстава
из Буџета Града Новог Сада.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача наведен у фактури.
Напомена: Наручилац је унапред одредио вредност Уговора на основу средстава опредељених за
ову намену, а садржај новогодишњих пакетића у погледу врсте и количине артикала биће
одређен приликом формирања наруџбенице.

Место и датум:

Понуђач
М.П.

потпис овлашћеног лица

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и
печатом оверити образац понуде.
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9. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРА ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Ред.
број
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ОПИС
2
Милка чоколада „alpine milk“ –
или одговарајуће
Милка чоколада „milkinis“
штапићи – или одговарајуће
Медено срце Пионир – или
одговарајуће
Најлепше жеље кекс Штарк –
или одговарајуће
Чоколада „take“ кикирики +
карамела Пионир– или
одговарајуће
Плазма кекс Бамби– или
одговарајуће
Јуху плазма Бамби– или
одговарајуће
Воћни пољупци Банини – или
одговарајуће
Кекс плазма „milky sandwich“
Бамби – или одговарајуће
Бисквит мини јафа Јафа– или
одговарајуће
Карамела лешник Пионир– или
одговарајуће
Чоколада „kids fun“ Симка – или
одговарајуће
Бомбоне „skittles fruit“ – или

Количина

Јед.
мере

3

4

80 g

1

ком.

87,5 g

1

ком

150 g

1

ком.

90 g

1

ком.

43 g

1

ком.

150 g

1

ком.

90 g

1

ком.

105 g

1

ком.

44 g

1

ком.

125 g

1

ком.

100 g

1

ком.

80 g

1

ком.

38g

1

ком.

Паковање

Цена по
јединици
мере без
ПДВ-а
5
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Стопа
пдв-а
(у %)

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

7

8

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

одговарајуће
Наполитанке какао крем Бамби
– или одговарајуће
Карамела кики воћна Краш –
или одговарајуће
Јуху чоколадица млеко Бамби–
или одговарајуће
Ролбон дражеје – или
одговарајуће
Кроасан „7days“ – чоколадни,
ванила или одговарајуће
Чоколада Галеб млеко пуњена
Пионир – или одговарајуће
Рибице Бамби– или
одговарајуће
Десерт кестен Пионир – или
одговарајуће
Њамб чоко Банини– или
одговарајуће
Гумене бомбоне меда Пионир –
или одговарајуће
Кекс Ноблице Банини– или
одговарајуће
Чоколада млечна мини најлепше
жеље Штарк– или одговарајуће
Наполитанке „yo doro“ млеко
лешник Бамби– или
одговарајуће
Чоколада галеб „noisette“
Пионир – или одговарајуће
Флипс смоки – или одговарајуће
Пез бомбонице 6/1 – или
одговарајуће
Сок брик кидс бресква
Нектар– или одговарајуће
Трик штапићи са кикирикијем
Банини– или одговарајуће

120 g

1

ком.

100 g

1

ком.

28 g

1

ком.

20 g

1

ком.

60 g

1

ком.

80g

1

ком.

90 g

1

ком.

30 g

1

ком.

130g

1

ком.

100 g

1

ком.

125 g

1

ком.

150 g

1

ком.

185 g

1

ком.

80 g

1

ком.

50 g

1

ком.

51 g

1

ком.

200 ml

1

ком.

150 g

1

ком.
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32.
33.
34.
35.
36.

Животињско царство Краш–
или одговарајуће
„Cake bar milk o la la“ Пионир –
или одговарајуће
Лизалица „chupa chups“ – или
одговарајуће
Бомбонице „mentos fruit“ – или
одговарајуће
Кеса са новогодишњим
мотивима 600x800

15 g

1

ком.

35 g

1

ком.

12 g

1

ком.

38g

1

ком.

-

1

ком.
УКУПНО:

Место и датум:

Понуђач
М.П.

потпис овлашћеног лица

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
• у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваку тражену ставку предмета јавне набавке;
• у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваку тражену ставку предмета јавне набавке;
• у колони 6. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваку тражену ставку предмета јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у
колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
• у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваку тражену ставку предмета јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.
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10. МОДЕЛ УГОВОРА
о јавној набавци добара – новогодишњи пакетићи
ЈНМВ - 12/2015
Закључен у Новом Саду, дана ____________ 2015. године, између:
Црвени крст Новог Сада Градска организација, улица Пионирска број 12, ПИБ:
100238321, матични број: 08034214, кога заступа Драган Лазић, секретар (у даљем
тексту: Наручилац) и
2. ______________________________________ из ______________________, улица
________________________________ број _____, ПИБ _______________, матични број
_______________ кога заступа _____________________________ (у даљем тексту:
Добављач)
1.

Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац, на основу Закона о јавним („Службени гласник РС”, број 124/12,
14/15 и 68/15) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео
поступак јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за набавку добара –
новогодишњи пакетићи (шифра: ЈНМВ 12/2015)
- да је Добављач доставио понуду број _____ од ___________ која у потпуности
одговара спецификацији из конкурсне документације, налази се у прилогу овог уговора
и чини његов саставни део;
- да ће се реализација уговорене вредности у 2015. години вршити највише до износа
средстава предвиђеног Планом набавки Црвеног крста Новог Сада за 2015. годину.
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка добара – новогодишњи пакетићи, у свему према
спецификацији Наручиоца и понуди Добављача.
Врста и јединичне цене добара из става 1. овог члана исказане су у спецификацији,
Наручиоца и понуди Добављача, која чини саставни део овог уговора.
Члан 2.
Јединична цена добара из тачке 1. овог уговора утврђена је понудом из тачке 1. овог
уговора.
Укупна уговорена вредност за добра из тачке 1. овог уговора износи 436.000,00 динара
без пореза на додату вредност, што са порезом на додату вредност у висини од
87.200,00 динара, укупно износи 523.200,00 динара са порезом на додату вредност.
Напомена: Наручилац је унапред одредио вредност Уговора на основу средстава опредељених за
ову намену, а садржај новогодишњих пакетића у погледу врсте и количине артикала биће
одређен приликом формирања наруџбенице.
Понуђене јединичне цене су фиксне и не могу се мењати.
У цену морају бити урачунати сви припадајући трошкови неопходни за реализовање
предмета јавне набавке.
Члан 3.
Добављач ће Наручиоцу испоручити добра из тачке 1. овог уговора у року до 10 дана
од дана закључења овог уговора, у складу са потребама Наручиоца у погледу врсте,
количине и динамике дефинисане наруџбеницом, на локацију коју одреди овлашћено
лице Наручиоца, Раде Станојчић запослен у Црвеном крсту Града Новог Сада(у даљем
тексту: овлашћено лице Наручиоца).
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Наручилац је потребе у смислу става 1. ове тачке исказао у Спецификацији конкурсне
документације.
Добављач се обавезује да ће у року од ____ дана од дана закључења овог уговора
извршити испоруку добара.
Рок плаћања је 45 дана од дана пријема фактуре и отпремнице потписане од стране
овлашћеног лица Наручиоца, а по преносу средстава из Буџета Града Новог Сада.
Плаћање се врши уплатом на рачун Добављача наведен у фактури.
Добављачу није дозвољено да захтева аванс.
Фактура из става 1. oвог члана треба да гласи на :
Црвени крст Новог Сада Градска организација, улица Пионирска број 12, 21000 Нови
Сад, ПИБ: 100238321, у складу са уговором (шифра: ЈНМВ 6/2015).
Члан 4.
Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом испоруке вршиће
овлашћено лице Наручиоца, у присуству представника Добављача. У случају да добро
има видљиве или скривене недостатке, овлашћено лице Наручиоца има право да
захтева од понуђача да отклони недостатак или да му преда друго добро без
недостатака. Добављач је дужан да поступи по захтеву овлашћеног лица Наручиоца у
року од осам дана од дана пријема захтева. Уколико Добављач не отклони недостатке,
односно не преда добро без недостатака у остављеном року, Наручилац задржава право
да недостатке отклони преко трећег лица са правом на регрес од Добављача.
Отпремница, потписана од стране овлашћеног лица Наручиоца и Добављача заједно са
фактуром, представља основ плаћања за испоручена добра.
Члан 5.
Добављач гарантује да ће предметна добра испоручити под условима и на начин како је
тражено у конкурсној документацији и наведено у понуди, а у случају да не испоштује
уговорено, сагласан је да надокнади Наручиоцу сву претрпљену штету која услед тога
настане.
Члан 6.
На све што није дефинисано овим уговором примењују се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 7.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у
случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом
Саду.
Члан 8.
Уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих по два задржава свака
уговорна страна.
за Наручиоца

за Добављача

СЕКРЕТАР
ЦРВЕНОГ КРСТА НОВОГ САДА
М.П.
Драган Лазић

потпис овлашћеног лица
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11. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
за јавну набавку добара – новогодишњи пакетићи
ЈНМВ - 12/2015
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________________,
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, у поступку јавне
набавке мале вредности добара – новогодишњи пакетићи, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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

Место и датум:

Понуђач
М.П.

потпис овлашћеног лица
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12. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке мале вредности добара – новогодишњи пакетићи, ЈНМВ 12/2015, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

Место и датум:

Понуђач
М.П.

потпис овлашћеног лица

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће
одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за
заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у
поступку јавне набавке у смислу 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.
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13. ОБРАЗАЦ - РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА - ЛИСТА ЗАКЉУЧЕНИХ
УГОВОРА

У вези са јавном набавком

Редни
број

Референтни
Наручилац

ЈНМВ-12/2015
Шифра јавне набавке

Вредност закљученог
уговора без ПДВ-а
( у 2014. години)

Лице за контакт
(име и презиме, број
телефона)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Напомена: У случају подношења заједничке понуде групе понуђача, која има овлашћеног представника,
Образац Референтна листа, попуњава, потписује и оверава печатом овлашћени представник групе
понуђача. Уколико група понуђача нема овлашћеног представника, Образац Референтна листа
попуњава, потписује и оверава печатом сваки понуђач из групе понуђача.

(М.П.)
____________________________
Потпис овлашћеног лица
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14. ОБРАЗАЦ - ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА
Назив референтног
наручиоца/купца
Седиште
Улица и број
Телефон
Матични број
ПИБ
У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама,
достављамо вам

ПОТВРДУ О РЕФЕРЕНЦАМА
којом
потврђујемо
да
је
понуђач
__________________________________________________, као самостални извршилац
или учесник у заједничкој понуди испоручивао добра на основу закључених уговора о
набавци _________________________________________________
у претходној
пословној години (2014. години) у укупној вредности од ____________ динара без
ПДВ-а.
Понуђач се показао као добар привредник у погледу квалитета добара и поштовања
рокова, односно испуњавао је уредно све обавезе из уговора.
Потврда се издаје на захтев ___________________________________________ ради
учешћа у поступку јавне набавке ЈНМВ-12/2015 и у друге сврхе се не може користити.

Место:__________________
Датум:__________________
Да су подаци тачни, својим потписом и печатом потврђује,
Референтни наручилац-купац
М.П

_________________________
Потпис овлашћеног лица
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