Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
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ДАТУМ ОТВАРАЊА ПОНУДА: 05.04.2018. године у 14:00 часова

Б е о г р а д, март.2018. године

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 1.2.18/18

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и
68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС” бр. 86/15), а у вези са Одлуком о покретању поступка јавне набавке
услуга бр. 404-02-14/2018-02 од 15.03.2018. године, Комисија за јавну набавку образована
Решењем бр.404-02-14/1/2018-02 од 15.03.2018. године, припремила је:

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
ЗА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ШТАМПАНОГ МАТЕРИЈАЛА
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
I
Tехничке карактеристике;
II
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76.
III
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
Критеријум за доделу уговора
IV
Обрасци који чине саставни део понуде
V
Модел уговора
VI
Меничне Изјаве
VII
Упутство понуђачима како да саставе понуду
VIII

Страна
3
4-6
7-11
11
12-20
21-26
27
28-36

Конкурсна документација садржи 36 страна.
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I
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Министарство заштите животне
средине, Немањина 22-26, Београд, www.ekologija.gov.rs.
2. Спроводи се поступак јавне набавке мале вредности у складу са чланом 39. Закона
о јавним набавкама.
Предмет јавне набавке: Услуге израде штампаног материјала
Назив и ознака из општег речника набавки:
798000000 - Услуге штампања и сродне услуге
3. Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
4. Контакт особе: Анита Симић, anita.simic@ekologija.gov.rs,
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II
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (ОПИС) ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке: Услуге израде штампаног материјала
Основне техничке карактеристике предмета набавке:
Како би се на правилан начин утврдиле цене формиране су оквирне техничке
спецификације које би испуниле захтеве за потребама Министарства.
Прeдмeтнa нaбaвкa би између осталог oбухвaтио и следеће услуге:
1. изрaду пoстeрa, плaкaтa, нaлeпницa, сликa, зaстaвa, брeндирaњe вoзилa, излoгa,
рeклaмних цирaдa, сajaмских штaндoвa;
2. предметне услуге би се обавиле нa гoтoвo свим врстaмa мaтeриjaлa: нa пaпиру,
плaстици, тeкстилу, мeтaлу, што укључује и брeндирaње упaљaча, oлoвака, кaлeндaра,
рoкoвника и сл;
3. штампа нa oблим пoвршинaмa, посебно штaмпaњe ситних дeтaљa, чaк дo 1 мм. са
изузeтнoм oштринoм oтискa
4. штампа која дaje рeљeфни изглeд при изрaди кaрти, кaтaлoгa и сл.кaдa сe жeли дa сe
прoмo мaтeриjaлу дa луксузниjи изглeд или пoсeбнo нaглaсинeки дeтaљ;
5. штампа на текстилу и штампа великих формата - сoлвeнтнa штaмпa/ штaмпa нa ПВЦ
фoлиjи, aутoмoбилскoj фoлиjи, бaнeр фoлиjи, цaнвaс плaтну, зaстaвскoм плaтну, ONE
VISSION фoлиjи (фoлиja зa прoзoрe), BACKLIT фoлиjи, тaпeтaмa, roll-upovima, плaкaтним
пaпиримa, фoтo пaпиримa и др.;
6. израда пропагандног и рекламног материјала;
7. услуга израде кеса, торби, футрола и др.;
8. услуга пластификације;
9. услуга коричења и
10. друге неспоменуте услуге за потребе Наручиоца.
Јавна набавка се спроводи према оквирним количинама назначеним у техничкој
спецификацији и Обрасцу понуде, а које прецизније одређује Наручилац према насталим
потребама, сукцесивно, са роком испоруке не дужим од 5 дана, од дана пријема наруџбе
Наручиоца.
Поруџбине, испоруке и плаћање ће бити сукцесивне, по појединачно обављеној
услузи.
Предмет извршене услуге се испоручује на адресу Наручиоца - Министарство
заштите животне средине, Нови Београд, ул.Омладинских бригада 1, (пословна зграда
СИВ 3) и пословна зграда министарства која се налази у ул.др Ивана Рибара 91.
Понуђач је у обавези да предмет извршене услуге достави и на неку другу
локацију, по захтеву Наручиоца, коју он одреди
Наручилац и понуђач са којим буде закључен уговор ће приликом сваке испоруке
контролисати квалитет предмета уговора. Услуга, која је предмет уговора, у свему мора да
одговара задатим техничким карактеристикама, у супротном, приликом пријема лице
наручиоца, задужено за праћење извршења угвора, утврђује недостатак у квалитету и
испоруци извршене предметне услуге и очигледне грешке, сачињава рекламациони
записник у којем наводи недостатке и утврђује рок за њихово отклањање, или замену, што
је понуђач дужан да учини у року предвиђеним уговором.
У јединичне цене услуга морају бити урачунати и трошкови испоруке.
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Услуге ће се вршити по основу закљученог уговора, највише до процењене
вредности јавне набавке.
Наручилац није у обавези да утроши сва планирана средства која су означена као
укупна уговорна цена.
У случају да се, услед непланираних околности, код Наручиоца појави потреба за
производом који није наведен у техничкој спецификацији ове конкурсне документације,
набавка истог ће се реализовати по ценама из ценовника понуђача, важећег у моменту
уговарања овакве поруџбине.
Понуђач је у обавези да обезбеди квалитет услуге у складу са свим стандардима и
нормативима за штампарске услуге. Комплетан тираж штампаног материјала мора да буде
идентичног квалитета, што се нарочито огледа у интензитету колора, оштрини и слично.
Штампање се врши на материјалу понуђача који мора да одговара траженом
квалитету.
Понуђач је обавезан да прибави потребан материјал, изврши обраду, припрему за
штампу (према дизајну који доставља Наручилац,мејлом или на цд-у), штампа и изврши
завршну обраду,
Наручилац може захтевати од понуђача да пре штампања достави пробни отисак
(proof) на одобрење.
Наручилац није у обавези да наручи све услуге које су наведене у техничкој
спецификацији јавне набавке и задржава право да прекорачи или смањи количине
одређених ставки,у случају да се за то јави потреба.
У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму извршених услуга и
квалитету и обиму одштампаног материјала, понуђач мора исте отклонитинајкасније у
року од 3 дана од момента пријема усмене или писмене рекламацијеод стране овлашћеног
лица Наручиоца.
Понуђач је дужан да УЗ ПОНУДУ достави Ценовник у коме морају бити
наведене све врсте услуга које понуђач нуди (у електронском облику - на ЦД-у или
другом електронском или у штампаном облику).
Понуђач коме буде додељен уговор (добављач) ће, приликом закључења уговора,
бити обавезан да достави: један примерак штампаног ценовника, потписан од стране
овлашћеног лица и оверен печатом, с тим да свака страна мора бити парафирана и оверена
печатом, као и по два ценовника у електронском облику (CD, USB).
НАПОМЕНА:
- Наручилац задржава право да одступи од наведеног асортимана из Обрасца
понуде, као и навода да Наручилац не може унапред дефинисати потребне количине
због чега ће се уговор доделити по систему оцењивања укупне цена понуде –
УКУПНА ЦЕНА ЗА ПОРЕЂЕЊЕ .
- Понуђач је сагласан са могућношћу одступања од уговореног асортимана,
као и навода да Наручилац не може унапред дефинисати потребне количине због
чега ће се уговор доделити по систему оцењивања укупне цена понуде – УКУПНА
ЦЕНА ЗА ПОРЕЂЕЊЕ .
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Напомена: Чланом 3, став 1, тач. 32.) ЗЈН, прописано је да је одговарајућа она
понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке
спецификације.
У циљу оцене понуде као одговарајуће, понуђачи су обавезни да потпишу и
печатом овере поглавље II (Врста; техничке карактеристике – спецификација) чиме
потврђују да понуду подносе сагласно свим техничким захтевима Наручиоца,
таксативно наведеним у поглављу II конкурсне документације, а које у потпуности
разуме и прихвата.
Уколико понуду подноси група понуђача, поглавље II мора бити потписано и
печатом оверено од стране овлашћеног лица сваког члана заједничке понуде. У том
случају поглавље II копирати/штампати у потребном броју примерака.
Место и датум
_________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.
_____________________
(обавезно потписати и печатирати)
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III
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (члан 75. и 76. ЗЈН) И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Право учешћа у поступку има понуђач ако испуњава обавезне услове за учешће у
поступку прописане чланом 75. ЗЈН, као и додатне услове које је наручилац навео на
основу члана 76 ЗЈН.
У наставку су таксативно наведени обавезни и додатни услови које сваки понуђач
мора да испуни. Испуњеност обавезних услова из чл. 75. ст. 1, тач. 1-4 ЗЈН и додатних
услова које је наручилац поставио на основу члана 76, став 2 ЗЈН, доказује се
достављањем таксативнио наведених доказа.
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
(члан 75 ЗЈН):
Р.бр

1.

2.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Да је регистрован код надлежног органа,
односно
уписан
у
одговарајући
регистар(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН:
Правна лица:Извод из регистра Агенције
за привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног привредног суда;
Предузетници:Извод
из
регистра
Агенције за привредне регистре, односно
извод из одговарајућег регистра.
Да он и његов законски заступник није
осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да
није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре(чл.
75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН):
Правна лица: 1) Извод из казнене
евиденције, односно уверењe основног
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.Напомена:
Уколико уверење Основног суда 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

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

Начин доказивања:
ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављуV ове
конкурсне документације), којом понуђач
под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове
за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.
ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане
овом конкурсном документацијом
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3.

седиште домаћег правног лица, односно
седиште представништва или огранка
страног правног лица, којом се потврђује
да правно лице није осуђивано за
кривична дела против привреде и
кривично дело примања мита; 2) 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
зсконских 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).
Докази не могу бити старији од два
месеца пре отварања понуда.
Да је измирио доспеле порезе, доприносе
и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране
државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН):
Уверење Пореске управе Министарства
финансија 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 надлежног
органа да се понуђач налази у поступку
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приватизације.
Докази не могу бити старији од два
месеца пре отварања понуда.

4.

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 понуде (чл. 75. ст. 2.
ЗЈН).

ДОДАТНИ УСЛОВИ
(члан 76, ЗЈН):
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном
документацијом,а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у
наредној табели, и то:
Р.бр.

1.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
Финансијски капацитет:
1.1 Да je понуђач у претходне три
обрачунске године (2015, 2016. и 2017.
година) остварио пословни приход у
износу од минимум 10.000.000,00 динара са
ПДВ, за три године укупно.
1.2 Да понуђач није био у блокади у
претходне три обрачунске године (2015,
2016. и 2017. година).

2.

Технички капацитет:
2.1 Да понуђач поседује минимум једно
транспортно возило за дистрибуцију робе,
која чини предмет набавке (у својини, по
основу лизинга, уговора о закупу или
другом основу).
2.2 Да понуђач поседује минимум следеће
машине: једна четворобојна В1 или Б2
машина
са
аутоматским
линијским
електронским уређајем за очитавање и
корекцију наноса боје (спектрофотометром)
и верком за вододиспезивни лак, једну УВ
ЦТП машину минимално Б1 формата за
осветљавање плоча, један плотер у боји
минимум 1 m ширине штампе.

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
1.1
изјава понуђача под материјалном и
кривичном одговорношћу да je у претходне
три обрачунске године (2015, 2016. и 2017.
година) остварио пословни приход у
износу од минимум 10.000.000,00 динара
са ПДВ, за три године укупно
1.2
потврда НБС Да понуђач није био у
блокади у претходне три обрачунске
године (2015, 2016. и 2017. година).
2.1
фотокопија саобраћајне дозволе или
уговора о изнајмљивању или лизингу
возила, са фотокопијом саобраћајне
дозволе.
2.2
извод из картице основних средстава ако
има у својини или уговор о закупу / уговор
о лизингу / пословно техничкој сарадњи
идр.
2.3
фотокопије
лиценци за
коришћење
оперативног софтвера и графичких
програма адобе илустратор, индизајн,
фотошоп и корел.

2.3 Да понуђач поседује оригинал лиценце
за коришћење оперативног софтвера и
графичких програма адобе илустратор,
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индизајн, фотошоп и корел.
2.4 Да понуђач поседује документ СРПС
ИСО 14001:2015 - системом управљања
заштитом животне средине квалитетом,
СПРС ЕН ИСО 50001:2012 - систем
управљања енергијом и СРПС ИСО
22301:2014
систем
менаџмента
континуитетом пословања.

3.

Кадровски капацитет:
Да понуђач има најмање 10 (десет)
запослених и/или уговором ангажованих
лица која раде на пословима извршења
услуга предметне јавне набавке од којих:
2 (два) запослена/ангажована са
дипломом офсет машинисте
1 (једног) запосленог/ангажованог са
дипломом књиговесца
1 (једног) запосленог/ангажованог
дипломираног
инжињера
графичке
технологије
1 (једног) запосленог/ангажованог
инжињера технологије за графички дизајн
осталих 5 (пет) са било којом
стручном спремом који ће учествовати у
процесу извршења услуга предмета набавке

2.4
фотокопије важећих сертификата СРПС
ИСО 14001:2015 - системом управљања
заштитом животне средине квалитетом,
СПРС ЕН ИСО 50001:2012 - систем
управљања енергијом и СРПС ИСО
22301:2014
систем
менаџмента
континуитетом пословања.
3.1
неоверене фотокопије обрасца М-А или
М-3-А односно других релевантних
образаца из којих се види да су радници
пријављени на пензијско осигурање (за
сваког радника појединачно)
или
фотокопија/е уговора о радном ангажовању
у складу са Законом о раду
и
дипломе за офсет машинисте, књиговесца,
инжењера
графичке
технологије
и
инжењера технологије за графички дизајн.
Напомена: из докумената која се
достављају морају се јасно видети/доказати
тражени услови за занимање према радном
месту.

III-a УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у
табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4., понуђач доказује
достављањем ИЗЈАВЕ којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1)
до 4) и чл. 75. ст. 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.
Испуњеност додатних услова доказује седостављањему понуди доказа како је наведено у
табели за додатне услове.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том
случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача, потписану од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају
заједно. У том случају ИЗЈАВА, мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког
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понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Доказ за додатни услов може да достави
само један понуђач из групе понуђача(кумулативно доказивање).
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописани начин.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може
и да затражи 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, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних услова за
учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености
услова), понуђач ће бити дужан да достави доказе наведене у табели за обавезне услове.
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне
регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4)
ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.
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 се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, 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.
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.
IV
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Одлука о додели уговора у предметној јавној набавци донеће се применом критеријума
најнижа понуђена цена. Пореде се цене исказане без обрачунатог пореза на додату
вредност.
Пореде се износи
исказани у Обрасцу финансијске понуде дефинисано као
КОНАЧНА ЦЕНА ЗA ПОРЕЂЕЊЕ (без ПДВ-а).
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио „најкраћи рок извршења услуге“.
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V
ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ:
ОБРАЗАЦ 1
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда број ________од __________________ за набавку услуге израде штампаног
материјала за потребе Министарства заштите животне средине
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:
Факс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
2) ПОНУДУ ПОДНОСИМО (заокружити):
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ:

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
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 два, потребно је да се наведени
образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески 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 три,
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) ОБРАЗАЦ ФИНАНСИЈСКЕ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
1. ЦЕНА
Цене се изражавају у номиналним динарским износима, без обрачунатог пореза на
додату вредност и са обрачунатим порезом на додату вредност.
Ред.бр.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

ОПИС УСЛУГЕ
Израда рекламног паноа са
механизмом пo m2 – roll up
са штампом 100cmx200cm
Израда флајера А5 – колор
4/4 135гр.
Израда флајера тролист А4
– колор 4/4 135гр
Израда постера 50цм х70
цм са вододисперзивним
лаком
Папирна кеса кунстдрук
170 гр.са натписом
министарства 4/0,
пластификација мат +
сепаратни УВ лак
Штампа колор постера Б1,
дигитална штампа

Количина

Јединична цена
без ПДВ

Укупна цена без
ПДВ

1
1000
1000
1000

100

10

*КОНАЧНА ЦЕНА ЗА ПОРЕЂЕЊЕ:
 Цене исказати у динарима - франко седиште Наручиоца, са свим обрачунатим
пратећим трошковима.
 Обевезно попунити све колоне иначе ће се понуда сматрати неприхватљивом и
неће бити узета у разматрање.
 Пореде се износи исказани у табеларном приказу финансијске понуде дефинисано
као КОНАЧНА ЦЕНА ЗA ПОРЕЂЕЊЕ (без ПДВ-а).
НАПОМЕНА:
- Наручилац задржава право да одступи од наведеног асортимана, као и
навода да Наручилац не може унапред дефинисати потребне количине због чега ће се
уговор доделити по систему оцењивања укупне цена понуде – УКУПНА ЦЕНА ЗА
ПОРЕЂЕЊЕ .
- Понуђач је сагласан са могућношћу одступања од уговоренг асортимана, као
и навода да Наручилац не може унапред дефинисати потребне количине због чега ће
се уговор доделити по систему оцењивања укупне цена понуде – УКУПНА ЦЕНА ЗА
ПОРЕЂЕЊЕ .
2. РОК ПЛАЋАЊА - рок за измирење новчаних обавеза је 45 (четрдесетипет) дана
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рачунајући од дана уредно примљене фактуре за извршене услуге.
3. РОК ИСПОРУКЕ:
Наручиоца.
4. Рок важења понуде:

.......................... дана од дана достављања захтева од стране

___________ дана од дана отварања понуде.
(минимум 45 дана)

М.П.

ПОНУЂАЧ
- потпис -

Понуду попунити на свим предвиђеним местима, потписати и оверити печатом
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, образац понуде потписује и печатом оверава
понуђач из групе који је споразумом одређен као носилац посла
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ОБРАЗАЦ 2
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

__________________________________________________________________________
(Назив понуђача)
__________________________________________________________________________
(Седиште и адреса)
У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/12, 14/15
и 68/15) и чланом 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени
гласник РС“86/15), достављамо структуру трошкова за припремање понуде за предметну
јавну набавку:

1.
2.
3.
4.
5.

_______________________________________________, _________________динара
________________________________________________, ________________динара
_______________________________________________, _________________динара
_______________________________________________,_______________динара
______________________________________________, _________________динара

У К У П Н О:

_________________динара

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.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
Датум: ____________________

Потпис овлашћеног лица понуђача:
_______________________
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ОБРАЗАЦ 3
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
______________________________________________________
(назив и седиште понуђача/подизвођача/члана групе)
У складу са чланом 26. и 61. став 4. тачка 9. ЗЈН („Службени гласник РС“ број 124/12,
14/15 и 68/15) и чланом 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације
у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени
гласник РС“86/15) дајемо следећу:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке услуге израде штампаног материјала, поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица
понуђача:

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 ЗЈН 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) ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

страна 18 од 36

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 1.2.18/18

ОБРАЗАЦ 4
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу:
ИЗЈАВУ
Понуђач ____________________________________________________[навести назив и
седиште понуђача у поступку јавне набавке услуге израде штампаног материјала,
испуњава све услове из чл. 75.ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном
документацијомза предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на
њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну
јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који
начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана
75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.
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ОБРАЗАЦ 5
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач
_____________________________________________[навести
назив
подизвођача у поступку јавне набавке услуге израде штампаног материјала, испуњава све
услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијомза
предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште
на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за
предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Напомена:Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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VI
МОДЕЛ УГОВОРА
Напомене:
- У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем
подизвођача, у уговору ће бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви
подизвођачи.
- Садржина потписаног уговора неће се битно разликовати од садржине модела
уговора.
- Понуђачи су обавезни да потпишу и печатом овере модел уговора.
- Понуђачи нису обавезни да га попуњавају.
- Уколико најповољнији понуђач одбије да потпише уговор, наручилац ће уговор
доделити следећем најповољнијем понуђачу и доставити Управи за јавне набавке доказ
негативне референце понуђача који је одбио да закључи уговор.

Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: ________________
Датум: ................ 2018. године
Немањина 22-26
Београд
МОДЕЛ УГОВОРА
Уговорне стране:
1. Република Србија - Министарство заштите животне средине, Београд,
Немањина 22-26, ПИБ 110125138, матични број: 17907344, које представља министар
Горан Триван (у даљем тексту: Наручилац)
и
2. _____________________________________________________, са седиштем у
__________________, ул. ____________________ бр. ______, порески идентификациони
број __________________, матични број ___________________, текући рачун број
_________________________________ који се води код ___________________________ ,
кога заступа директор ________________________ (у даљем тексту: Добављач)
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Остали учесници у заједничкој понуди:
(назив, седиште, адреса, матични број, ПИБ, тек.рачун, лице овлашћено за заступање)
1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
Подизвођачи:
(назив, седиште, адреса, матични број, ПИБ, тек.рачун, лице овлашћено за заступање)
1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
Уговорне стране сагласно констатују следеће чињенично и правно стање:
1. Наручилац је, у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама, („Службени
гласник РС“ број 124/12 и 14/15) спровео поступак јавне набавке мале вредности (редни
број 1.2.16) у којој је предмет набавке, за који су позив и конкурсна документација
објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, дана 26.03.2018.
године.
2. Понуђач је доставио самостално/заједничку/са подизвођачем понуду број
____________________ од _____________ 2018. године (биће преузето из понуде), која у
потпуности одговара спецификацији/опису предмета јавне набавке из конкурсне
документације, налази се у прилогу Уговора и саставни је део Уговора.
3.
Наручилац је, дана _____________ 2018. године, донео Одлуку брoj
_________________ о додели уговора именованом понуђачу, те се овај уговор закључује у
складу са чл. 112, ст.1 и чл.113 Закона о јавним набавкама.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 1.
Предмет Уговора услуге израде штампаног материјала за потребе Министарства
заштите животне средине.
Уколико се у току трајања уговора појави потреба за штампарском услугом која
није наведена у спецификацији понуде иста ће бити поручена по потреби Наручиоца, а
плаћена по понуди Добављача уз претходну сагласност Наручиоца за понуђену цену.
Добављач је сагласан са могућношћу одступања од уговоренг асортимана, као и
навода да Наручилац не може унапред дефинисати потребне количине.
Члан 2.
Укупна вредност овог уговора износи ____________ динара без ПДВ-а односно
____________ динара са ПДВ-ом.
Укупна вредност понуде према количинама које представљају укупну цену за
поређење достављених понуда износи ____________ динара без ПДВ-а односно
______________ динара са ПДВ-ом.
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Члан 3.
Исплату рачуна по овом Уговору врши Наручилац по службеном пријему
исправног рачуна овереног од стране овлашћеног лица Наручиоца, који мора да садржи
број и датум предметног Уговора а који испоставља Добављач, у року до 45 дана, од дана
пријема рачуна и отпремнице
Плаћање се врши уплатом на рачун Добављача број (биће преузето из понуде) код
банке (биће преузето из понуде).
Обавезе Наручиоца које доспевају у наредној буџетској години, биће реализоване
највише до износа финансијских средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну
буџетску годину.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 4.
Добављач се обавезује да у року од 5 дана од дана закључења овог уговора, као
средство финансијског обезбеђења достави Наручиоцу:
- меницу за добро извршење посла са назначеним номиналним износом од 10% од
вредности уговора без ПДВ, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање
и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ”,
бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС”, бр. 43/2004, 62/2006 , 31/2011 и 139/2014) и
Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и
овлашћења („Службени гласник РС”, број 56/2011 , 80/2015 и 76/2016), са роком важења
који је најмање 30 дана дужи од истека рока важности уговора.
- менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ,
без сагласности Добављача може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних
обавеза по закљученом уговору;
- потврду о регистрацији менице;
- копију картона депонованих потписа код банке на којој се јасно виде депоновани
потпис и печат Добављача, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30
дана, од дана закључења уговора).
Потпис овлашћеног лица на меницама и меничним овлашћењима мора бити
идентичан са потписом у картону депонованих потписа.
У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на
снази.
По завршеном послу Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев
Добављача.
Средство обезбеђења за добро извршење посла траје 10 (десет) дана дуже од дана
уредно сачињеног Записника о примопредаји односно последњој извршеној услузи,
потписаног од стране овлашћених лица уговорних страна.
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Члан 5.
Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења уколико
Добављач не испуњава уговорне обавезе.
РОК И НАЧИН ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ
Члан 6.
Рок испоруке штампаног материјала је (биће преузето из понуде) дана од пријема
писане поруџбенице Наручиоца.
Све обавезе Наручиоца и Добављача које је неопходно урадити ради извршења
предметних услуга су ближе описане Техничкој спецификацији конкурсне документације.
Услуга ће се сматрати извршеном када овлашћена лица Наручиоца и Добављача
потпишу записник о извршеним услугама.
Испорука подразумева и истовар истог на адресу Наручиоца наведену у писаној
поруџбеници Наручиоца.
КВАНТИТАТИВНО – КВАЛИТАТИВНА ПРИМОПРЕДАЈА
И ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ
Члан 7.
Квантитативно-квалитативни пријем штампаног материјала се врши у месту
Наручиоца наведеном у писаној поруџбеници, од стране овлашћеног лица Наручиоца, у
присуству овлашћеног представника Добављача.
По завршетку квантитативно-квалитативне примопредаје уз потписивање
одговарајућег записника, уколико се утврди да је испоручени штампани материјал
одговарајућег квалитета, овлашћено лице Наручиоца оверава отпремницу којом потврђује
да су добра примљена.
У случају неодговарајућег квалитета штампаног материјала Наручилац и Добављач
записнички ће констатовати евентуалне недостатке у квалитету, штампани материјал се
неће преузети од стране Наручиоца, а Добављач је обавезан да исте замени у року од 3
дана од дана састављања записника.
ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА
Члан 8.
Добављач је дужан да приликом реализације Уговора, чува као поверљиве све
информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, који могу
бити злоупотребљени у безбедносном смислу. Изјава о чувању поверљивих података
Наручиоца је саставни део Уговора.
ТРАЈАЊЕ УГОВОРА
Члан 9.
Уговор се закључује са роком важења од 12 месеци од дана потписивања уговора
односно од дана достављања средства обезбеђења за добро извршење посла..
Наручилац је предвидео могућност повећања укупне вредности уговора под
следећим, кумулативно постављеним, условима:
а) повећање укупне вредности уговора не може прећи 5% укупне вредности
уговора;
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б) у тренутку повећања укупне вредности назначене у уговору, постоје
расположива средства на конту са кога се набавка финансира, сходно Закону о буџету за
2018. годину и финансијском плану Наручиоца;
или
- продужење трајања уговора, искључиво уколико то дозвољавају позитивни
прописи и искључиво уколико, у тренутку потписивања анекса уговора којим се његово
трајање продужава, нису утрошења расположива средства прецизирана као максимална
вредност уговора односно постоје законски основи за увећање укупне вредности уговора.
в) измене рокова извршења у случају да нису проузроковани од стране Добављача
већ изкључиво због оправданих разлога од стране Наручиоца.
Евентуално измене уговора вршиће се на основу образложеног захтева лица која су
задужена за праћење реализације уговора и потврде финансијске службе o
расположивости средстава, а по донетој одлуци о измени уговора (члан 115. ЗЈН), након
чега уговорне стране потписују одговарајући анекс уговора.
Уколико се стекну напред наведени услови, Добављач је обавезан да се одазове
позиву Наручиоца и да потпише анекс уговора.
КОМУНИКАЦИЈА
Члан 10.
Целокупна комуникација уговорних страна у вези примене одредби овог уговора
вршиће се преко контакт особа, у писаној форми, редовном поштом, електронском
поштом, факсом или личном доставом, на адресе односно бројеве телефона контакт особа
које ће уговорне стране разменити приликом потписивања уговора.
Уговорне стране су дужне да, без одлагања, у писаној форми, једна другу обавесте
о евентуалној промени контакт особе и/или учесника у релизацији овог уговора,
електронске адресе контакт особа и/или броја контакт телефона/телефакса.
САСТАВНИ ДЕЛОВИ УГОВОРА
Члан 11.
Саставни делови уговора су:
1. понуда Добављача број _____________ од ____. _____. 2018. године (заведено
код Наручиоца под бројем ______________ од _________ 2018. године),
2. конкурсна документација за јавну набавку број ____________ у којој су
садржани Спецификација предмета јавне набавке (одељак II конкурсне документације) и
посебни услови Наручиоца.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Уговор се закључује даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних
страна.
Измене и допуне овог Уговора важе само када се дају у писаној форми и уз
обострану сагласност уговорних страна.

страна 25 од 36

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 1.2.18/18

Члан 13.
Добављач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка
промене у било којем од података прописаних чланом 77. Закона о јавним набавкама, о
промени писмено обавести Наручиоца и да је документује на прописан начин.
Члан 14.
За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима, у делу у коме нису супротне императивним одредбама Закона о
јавним набавкама, као и законских и подзаконских прописа којима се уређују буџет и
буџетско пословање.
Члан 15.
Уговор се може споразумно и једнострано раскинути.
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути Уговор у случају када
друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.
У случају једностраног раскида Уговора, свака уговорна страна може другој
уговорној страни доставити писано обавештења о раскиду Уговора уз поштовање отказног
рока од 15 (петнаест ) дана с тим да се наведени рок рачуна о дана пријема писаног
обавештења .
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уз достављање
писаног обавештења, нарочито уколико дође до смањења буџетских средства
расположивих у тренутку закључења овог уговора односно уколико буџетска средства,
расположива за предметно добро у току 2018. године, не буду довољна за реализацију
уговора.
Наручилац задржава право једностраног раскида уговора без посебног
образложења уз поштовање отказног рока од 15 дана од дана пријема писаног обавештења.
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема
писменог обавештења.
Члан 16.
Све евентуалне спорове, уговорне стране решаваће споразумно, тумачењем одредби
уговора, захтева Наручиоца из конкурсне документације и садржаја изјава и других доказа
које је Добављач доставио уз своју понуду.
Уколико уговорне стране не постигну споразумно решење, спор ће решавати
стварно надлежан суд у Београду.
Члан 17.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна
задржава по 2 (два) примерка.
ЗА ДОБАВЉАЧА
ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК

ЗА МИНИСТАРСТВО
МИНИСТАР

__________________________

________________________
Горан Триван

Остали учесници у заједничкој понуди:
1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
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VII
МЕНИЧНА ИЗЈАВА
(Гаранција за добро извршење посла)
_________________________________________________
Назив правног лица (у даљем тексту: Понуђач)
_________________________________________________
Адреса седишта, број поште и место
Матични број:____________________________________
ПИБ:____________________________________________
Текући рачун:____________________________________
Код банке________________________________________
у _____________________, дана_______________ 2018. године
На име средства обезбеђења за добро извршење посла, по основу Уговора број
_________ од __________ 2018. године, додељеног у поступку јавне набавке за доделу
уговора о набавци услуге израде штампаног материјала за потребе Министарства
заштите животне средине Републике Србије, Београд, Немањина 22-26 (у даљем тексту:
Министарство), у прилогу вам достављамо 1 (једну) меницу
број __________________ (обавезно уписати број менице).
Овом изјавом овлашћујемо Министарство да меницу из претходног става ове изјаве
може попунити ради наплате својих доспелих потраживања у случају неизвршавања
обавеза у складу са уговором, уписом износа који одговара висини од 10% од укупне
вредности уговора без обрачунатог пореза на додату вредност, што номинално
износи____________динара као менице „по виђењу“, са клаузулом „без протеста“, са
уписом датума издавања менице на дан њеног попуњавања, извршити домицилирање
менице према потребама Министарства и овако попуњену меницу активирати ради њене
наплате.
Ова менична изјава и достављена меница потписане су од стране овлашћеног лица
Понуђача, у складу са картоном депонованих потписа чија се копија, са овером пословне
банке Понуђача у оригиналу, уз доказ о регистрацији менице са оригиналном овером
пословне банке, прилаже уз ову изјаву.
Средство обезбеђења за добро извршење посла траје 10 (десет) дана дуже од дана
уредно сачињеног Записника о примопредаји односно последњој извршеној услузи,
потписаног од стране овлашћених лица уговорних страна.
.
ПОНУЂАЧ
М.П.
- потпис Напомене:
1. Меничну изјаву попунити на свим предвиђеним местима (осим датума уговора), потписати
и оверити печатом понуђача.
2. Обазно уписати број менице и менични износ.
3. Обавезно доставити копију картона депонованих потписа.
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VIII
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском
језику.Поступак јавне набавке се води на српском језику.
2. Начин подношења понуде
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.
Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди даиста буде примљена
од стране наручиоца до назначеног датума и часа.
Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затворенојковерти или
кутији,затворене на начин да се приликом отварања понуде може сасигурношћу утврдити
да се први путотвара.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Пожељно је да документи у понуди буду приложени оним редом како је то овом
конкурсном документацијом предвиђено.
Понуде се достављају на адресу: Министарство заштите животне средине,
Омладинских бригада 1, Нови Београд. Коверат са понудом на предњој страни мора
имати писани текст „ПОНУДА-НЕ ОТВАРАЈ - јавна набавка услуге израде штампаног
материјала, ЈН број 1.2.16/18“.
На полеђини коверте видљиво назначити назив, адресу и телефон понуђача, као и име
особе за контакт.
Благовременом се сматра понуда која је примљена од стране наручиоца најкасније
до 05.04.2018. године до 13:30 часова, на адресу Омладинских бригада1, Нови Београд.
Наручилац ће, по oкончању поступка отварања понуда, вратитипонуђачимасве
неблаговремено поднете понуде, неотворене и са назнаком да суподнете неблаговремено.
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду,
на начин који је одређен за подношење понуде.
Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана након истека рока за достављање
понуда, односно дана 05.04.2018. године у 14:00 часова, у просторијама Министарства
заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцеларија број
610, уз присуство овлашћених представника заинтересованих Понуђача.
Присутни представници Понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају комисији
за јавну набавку поднети оригинални примерак писаног овлашћењa за учешће у поступку
отварања понуда. Писано овлашћење треба да има број и датум издавања, печат и потпис
одговорног лица Понуђача.
Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би могла
да се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте потписује и
оверава печатом. Понуда мора бити јасна и недвосмислена.
Уколико понуду подноси група понуђача, у обрасцима конкурсне документације наведено
је у напоменама како се исти могу попунити, потписати и печатом оверити од свих
чланова групе или ће чланови групе овластити једног члана (носиоца посла), у ком случају
је то потребно дефинисати споразумом о заједничком наступу.
Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања
понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, пожељно је да се штампа
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нова страна конкурсне документације и поново унесу исправни подаци, с обзиром да је
конкурсна документација јавно објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни
део конкурсне документације.Понуђач је обавезан да попуни све ставке (елементе) у
обрасцу понуде.Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани уцелину и
запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати илизамењивати
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштетелистови или печат.
Обавезну садржину понуде чине сви обрасци које је наручилац предвидео
конкурсном документацијом, а који се попуњавају, потписују и оверавају, као и сви
докази према члану 75. и 76. ЗЈН који су тражени конкурсном документацијом.
3. Обавештење о партијама и варијантама понуде
Јавна набавка није обликована по партијама и понуда са варијантама није дозвољена, те
неће бити ни разматрана као прихватљива.
4. Начин измене, допуне и опозива понуде
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду
на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Министарство заштите
животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд, са назнаком:
„Измена/ Допуна/ Опозив/ Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге израде
штампаног материјала, бр. 1.2.16/18- НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив, број телефона и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
5. Обавештење о начину учешћа према члану 87. ЗЈН
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, односно:
1.Ако је једно лице поднело самосталну понуду, не може бити члан групе понуђача у
другој понуди;
2.Ако је једно лице поднело самосталну понуду, не може бити подизвођач у другој
понуди;
3.Ако је једно лице учесник у заједничкој понуди, не може бити члан групе понуђача у
другој понуди.
6. Ангажовање подизвођача према члану 80. ЗЈН
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити
подизвођачу.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу,
дужан је да наведе назив подизвођача, као и да у понуди наведе проценат укупне
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вредности набавке који ће поверити подизвођачу (који не може бити већи од 50%) као и
део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да:
- у обрасцу понуде -тачка 3.у конкурсној документацији попуни табелу са подацима о
подизвођачу.
-за подизвођача достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. Закона, а доказ о испуњавању
услова из члана 75. став 1. тачка 5) закона за део набавке који ће извршити преко
подизвођача.
Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, наведени подизвођач или
више њих биће наведени у уговору о јавној набавци.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на
ангажовање и број подизвођача.
Наручилац може на захтев подизвођача пренети доспела потраживања директно
подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
7. Заједничка понуда према члану 81. ЗЈН
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, у конкурсној документацији, попуни табелу са
подацима о учеснику у заједничкој понуди.
За сваког учесника у заједничкој понуди доставити доказе о испуњености обавезних
услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, на начин одређен
чланом 77. Закона, а додатне услове из члана 76. овог закона испуњавају и доказују
заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Саставни део заједничке понуде је Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују наизвршење јавне набавке, а који мора да садржи:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђачапред наручиоцем;
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора;
3) податке о томе који члан/ови групе подносе средство обезбеђења;
4) податке о члану групе који ће потписати уговор са наручиоцем.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
8. Захтеви наручиоца у погледу начина и услова плаћања, рока и начина извршења
набавке и рока важења понуде
Посебни захтеви наручиоца у погледу околности од којих зависи прихватљивост
понуде односе се на:
8.1. Рок важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 45 дана од дана отварања понуда.
У случају навођења краћег рока, понуда ће бити одбијена због битног недостатка
понуде. (Нуди се уписивањем на одговарајуће место у Обрасцу финасијске понуде.)
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8.2. Рок, начин и услови плаћања
Плаћање се врши у слкладу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама („Сл. Гласник РС“ број 119 / 12 и 68 / 15).
Рок за измирење новчаних обавеза је 45 (четрдесетипет) дана рачунајући од дана
уредно примљене фактуре за извршене услуге (Прихвата се потписивањем Модела
уговора.)
Почетак рока измирења новчаних обавеза регулисан је чланом 3. став 3. Закона о
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним транскацијама („Сл. Гласник РС“
број 119/12 и 68/15). Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача.
9.Валута и цена у понуди
Цена изражена у понуди мора бити исказана у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне набавке.
Понуђена цена за предметну набавку је фиксна и не може се мењати током важења
уговора.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона о јавним набавкама.
10. Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла
Средство обезбеђења за добро извршење посла је бланко соло меница са одговарајућим
меничним овлашћењем и доказом о регистрацији менице.
Сви понуђачи су обавезни да уз понуду доставе попуњено, од стране овлашћеног лица
понуђача потписано и печатом оверено одговарајуће менично овлашћење, као и копију
картона депонованих потписа.
Менично овлашћење потписује овлашћено лице понуђача, чије су име и начин
потписивања садржани у картону депонованих потписа.
Текст меничног овлашћења за добро извршење посла садржан је у Обрасцу меничне
изјаве који се налази у одељку VII конкурсне документације. Образац меничног
овлашћења је потребно попунити уношењем свих тражених података (подаци о
понуђачу, број менице, номинални износ и осталих података које је Наручилац оставио
непопуњене у обрасцу меничне изјаве), с тим да се податак о датуму уговора не
попуњава.
У супротном, понуда ће бити одбијена због битног недостатка из члана 106, став 1, тачка
3. ЗЈН.
У случају подношења заједничке понуде, средство обезбеђења доставља понуђач који је у
Споразуму одређен као понуђач који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења
(погледати тачку 7. овог Упутства).
Понуђач коме буде додељен уговор о јавној набавци (добављач) обавезан је да, у
уговореном року, средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла преда
наручиоцу:
1. бланко соло меницу чији је број наведен у меничном овлашћењу, потписану
од стране овлашћеног лица понуђача у складу са картоном депонованих потписа и
оверену печатом,
2. ново менично овлашћење,
3. доказ о регистрацији менице,
страна 31 од 36

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 1.2.18/18

4. копију картона депонованих потписа, са оригиналном овером од стране
пословне банке понуђача, која не може бити старија од 15 дана пре доставе односно
објаве позива за учешће у јавној набавци.
Средство обезбеђења за добро извршење посла траје 10 (десет) дана дуже од дана уредно
сачињеног Записника о примопредаји односно последњој извршеној услузи, потписаног
од стране овлашћених лица уговорних страна.
Вредност средства обезбеђења за добро извршење посла утврђује се у износу који
одговара висини од 10% од укупне (максималне) вредности уговора без обрачунатог
пореза на додату вредност.
Уколико понуђач коме је додељен уговор не обезбеди и не преда наручиоцу средство
обезбеђења за добро извршење посла у уговореном року, уговор не ступа на снагу
(одложни услов), Наручилац ће обавестити Управу за јавне набавке о стицању услова за
негативну референцу, с тим да задржава право да потпише уговор са следећим најбоље
рангираним понуђачем.
Неискоришћено средство финансијског обезбеђења биће враћено понуђачу лично, уз
достављено овлашћење за повраћај/преузимање менице или, на захтев понуђача, путем
поште у ком случају Наручилац мора меницу поништити.
11. Независна понуда
Понуђач је дужан да попуни, потпише и овери Образац о независној понуди у
конкурсној документацији. На тај начин он потврђује да је понуду поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
12. Трошкови припремања понуде
Понуђач може (не мора) да попуни, потпише и овери Oбразац трошкова припремања
понуде који је саставни део конкурсне документације у коме представља укупан износ и
структуру трошкова припремања понуде.
Трошкове припреме понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца
надокнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, онда је
наручилац дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складуса спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова.
13. Начин означавања поверљивих података у понуди
Понуђач у својој понуди може да одређене податке означи као поверљиве.
Подаци које понуђач означи као поверљиве биће коришћени само за намене ове јавне
набавке и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак
јавне набавке.Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у
наставку поступка или касније.
Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у
горњем десном углу да садржи ознаку „ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. Закона.
Као поверљиве понуђач може означити документе који садрже личне податке, а које не
садржи ниједан јавни регистар или који на други начин нису доступни, као и пословне
податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви. Неће
се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из
понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
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Наручилац ће као поверљиве третирати оне документе који у десном горњем углу
великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис лица које је
потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу,
поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити
исписано „ПОВЕРЉИВО“. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису
означени на наведени начин.
Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди
који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у
понуди. Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости
података добијених у понуди. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена
заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудама до отварања понуда.
14. Измене и допуне конкурсне документације, 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 anita.simic@ekologija.gov.rs тражити од Наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже
Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за ЈН услуге израде
штампаног материјала, бр1.2.16/18”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења
нити да 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. ЗЈН, и то:
- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или
понуђача путем електронске поште, 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 да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
Радно време Наручиоца је понедељак-петак од 7.30 до 15.30 часова.
15. Начин на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања
понуда и вршити контрола код понуђача, односно његовог подизвођача и допуштене
исправке
После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писменом
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда.
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Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача
(члан 93. ЗЈН).
Наручилац може уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
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.
16. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
17. Начин и рок за подношење Захтева за заштиту права понуђача са детаљним
упутством о садржини потпуног захтева
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама
овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту:
Републичка комисија). Радно време наручиоца је понедељак-петак од 7.30 до 15.30 часова.
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом
на e-mail: anita.simic@ekologija.gov.rs или препорученом пошиљком са повратницом на
адресу наручиоца.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН 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 и на интернет
страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда,
без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63.
став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте
није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет
дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози
за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није
поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за
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које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног
захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
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,
као и датум извршења налога. Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући
извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за
трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;
(4) број рачуна: 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: ЗЗП; Министарство заштите животне средине; јавна набавка број
1.2.16/18;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе
наведене под тачком 1, или
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), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са
ЗЈН и другим прописом.
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Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
18. Oбустава поступка
Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке уколико нису
испуњени услови за доделу уговора у смислу одредби ЗЈН.
Наручилац задржава право да, у случају постојања објективних разлога који му
нису били познати нити су се могли предвидети у време покретања јавне набавке, а који
доводе до онемогућавања окончања започетог поступка односно услед којих је престала
потреба за предметном јавном набавком, одустане од исте и донесе одлуку о обустави
поступка.
Одлуку o обустави поступка наручилац доноси у писаној форми, и истовремено
објављује обавештење о обустави поступка на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници, у складу са одредбама члана 109. Закона о јавним набавкама и
Прилогом 3К.
19. Измене током трајања уговора - члан 115. ЗЈН:
Наручилац је предвидео могућност повећања укупне вредности уговора под
следећим, кумулативно постављеним, условима:
а) повећање укупне вредности уговора не може прећи 5% укупне вредности
уговора;
б) у тренутку повећања укупне вредности назначене у уговору, постоје
расположива средства на конту са кога се набавка финансира, сходно Закону о буџету за
2018. годину и финансијском плану Наручиоца;
или
- продужење трајања уговора, искључиво уколико то дозвољавају позитивни
прописи и искључиво уколико, у тренутку потписивања анекса уговора којим се његово
трајање продужава, нису утрошења расположива средства прецизирана као максимална
вредност уговора односно постоје законски основи за увећање укупне вредности уговора.
в) измене рокова извршења у случају да нису проузроковани од стране Добављача
већ изкључиво због оправданих разлога од стране Наручиоца.
Евентуално измене уговора вршиће се на основу образложеног захтева лица која су
задужена за праћење реализације уговора и потврде финансијске службе o
расположивости средстава, а по донетој одлуци о измени уговора (члан 115. ЗЈН), након
чега уговорне стране потписују одговарајући анекс уговора.
Уколико се стекну напред наведени услови, Добављач је обавезан да се одазове
позиву Наручиоца и да потпише анекс уговора.
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