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На  основу  чл.  39.  и  61.  Закона  о  јавним  набавкама  („Сл.  гласник  РС”  бр.
124/2012, 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.  29/2013),  одлуке  о  покретању  поступка  јавне  набавке мале
вредности број 01-370 од 03.11. 2014. године, и решења о образовању комисије за јавну
набавку број 01-52 од 14. 02. 2014. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности – књиге за библиотеку 
ЈН бр. 7/2014 

Измене и допуне – пречишћен текст

Конкурсна документација садржи:

Поглавље Назив поглавља Страна
I Општи подаци о јавној набавци 3
II Подаци о предмету јавне набавке 4

III

Врста,  техничке  карактеристике,  квалитет,  количина  и
опис  добара,  радова  или  услуга,  начин  спровођења
контроле  и  обезбеђења  гаранције  квалитета,  рок
извршења,  место  извршења  или  испоруке  добара,
евентуалне додатне услуге и сл.

24

IV

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и
76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих
услова.

24

V

Упутство понуђачима како да сачине понуду 26

VI Образац понуде 32
VI-5,6 Изјава о испуњености обавезних услова 36

VII Образац изјаве о независној понуди 42
VIII Модел уговора 43

ОВА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ИМА УКУПНО 44 СТРАНЕ.
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

I 1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Народна библиотека ,,Свети Сава“ 
Адреса: Љубићка 1, Аранђеловац
Интернет страница  www  .  biblioteka  -  arandjelovac  .  rs 

I.2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка бр. ЈН 7/2014 – књиге за бибилиотеку, се спроводи у поступку
јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се
уређују јавне набавке.

I 3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. ЈН 7/2014 су добра – књиге за библиотеку

I 4 Контакт (лице или служба) 
Лице  за контакт: Владимир Тимотијевић
Е - mail адреса: biblsvsava  @  open  .  telekom  .  rs 

I 5.Подаци о начину,месту и роковима за подношење понуда
Начин  и  место  подношења  понуда:  Понуде  са  припадајућом  документацијом
достављају  се  у  затвореној  и  запечаћеној  коверти  на  адресу  наручиоца: Народна
библиотека  ,,Свети Сава“, Љубићка 1, 34300 Аранђеловац,  са обавезном назнаком
на коверти: ,,НЕ ОТВАРАТИ – конкурсна документација за јавну набавку бр. ЈН
7/2014“,  поштом  или  лично  доставити  на  адресу  Библиотеке.  На  полеђини  коверте
обавезно навести назив, адресу,  број телефона и факса понуђача, као и име особе за
контакт и e-mail.
Последњи дан рока,  односно датум и сат за  подношење понуда: Рок  подношење
понуда је 20. новембар 2014. године у 12 часова.
Последице  пропуштања рока одређеног  за  подношење понуда:  Понуда  која  буде
примљена  након  датума  и  сата  одређеног  за  подношење  понуда  сматраће  се
неблаговременом.

I 6. Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, као и времену и начину
подношења пуномоћја
Место отварања понуда:  Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама  Народне
библиотеке ,,Свети Сава“ у Аранђеловцу, ул. Љубићка 1.
Дан и сат отварања понуда:  Понуде ће се отварати 20.  новембра 2014. године у 13
часова.
Време  и  начин  подношења  пуномоћја:  Отварању  понуда  могу  присуствовати  сва
заинтересована  лица.  Представници  понуђача  морају  имати  потписано  и  оверено
овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку  пре отварања понуда.  Време
подношења пуномоћја је 20. новембар 2014. од 12 до 13 часова.

I 7.  Обавештење о  року  у  коме ће  наручилац донети одлуку  о  додели уговора:
Одлука о избору најповољније понуде, са образложењем, донеће се у року од 2 дана од
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дана  јавног  отварања  понуда  и  биће  достављена  у  року  од  3  (три)  дана  од  њеног
доношења свим понуђачима.

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

II 1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. ЈН 7/2014 су добра – књиге за библиотеку. Назив из општег
речника набавке 22113000 - књиге за библиотеке.

II 2. Партије
Предметна јавна набавка је обликована у 13 (тринаест) партија.

ПАРТИЈА I – СВЕТСКА И ДОМАЋА БЕЛЕТРИСТИКА

1)   ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
Седиште понуђача (место, улица и број):
ПИБ број понуђача:
Име особе за контакт:
Одговорно лице понуђача (потписник уговора):
Телефон понуђача:
Електронска пошта понуђача:
Текући рачун и назив пословне банке понуђача:

Матични број понуђача:
Претежна шифра делатности понуђача:
2) ПОНУДУ ПОДНОСИМО (заокружити начин подношења понуде):
       а) самостално;                             б) као заједничку понуду;           в) као понуду са подизвођачем
3)  Рок  важења  понуде  је  _______  дана  од  дана  отварања  понуде  (минимум  30  дана  од  дана
отварања понуде).
4) Број понуде понуђача:               

        

Р.бр.

СВЕТСКА И ДОМАЋА БЕЛЕТРИСТИКА
Бр.

ком.

Укупна
цена без
ПДВ-а у

РСД

Укупна
цена са

ПДВ-ом у
РСД

 
Наслов Аутор

1. Прељуба Пауло Коељо 2  
2. Мрачна места Џилијен Флин 2
3. Американа Чимаманда Нгози 

Адичи
2

4. Један по један Тони Парсонс 2
5. Прича о земљи и мору Кејти Симпсон Смит 2
6. Ричардова краљица Филипа Грегори 2
7. Гозба кнеза Владимира Душица Милановић 

Марика
2

8. Ноћ у Шангају Никол Монес 2
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9. Завет хероја Славиша Павловић 2
10. Помен Ана Хоуп 2
11. Ноћна стража Тери Прачет 2
12. Бележница професора 

Мишковића
Ратко Дмитровић 2

13. Каинов ожиљак Владимир 
Кецмановић, Дејан 
Стојиљковић

2

14. Како убити господина 
Фројда

Џевад Сабљаковић 2

15. Чувари тајне Обреновића Бранко Чанковић 2
16. Официр и шпијун Роберт Херис 2
17. Браћа по крви Ернст Хафнер 2
18. Спас, 2 Исидора Бјелица 2
19. Ударни термин Лиса Марклунд 2
20. Држи се Харлан Кобен 2
21. Двострука превара Џејмс Патерсон 2
22. Тачка настанка Патриша Корнвел 2
23. Истина о случају Харија 

Кеберта
Жоел Дикер 2

24. Издаја Џејсон Метјуз 2
25. Витез седам краљевстава Џорџ Р. Р. Мартин 2
26. Хладнокрвна убиства Лук Делејни 2
27. Фарма Том Роб Смит 2
28. Посетилац Ли Чајлд 2
29. Последњи вукодлак Глен Данкан 2
30. Крв наша насушна Глен Данкан 2
31. Америчка мисија Метју Палмер 2
32. Алекс Пјер Леметр 2
33. Краљ иза затворене капије Дејвид Гемел 2
34. Гивенсова правда Елмор Ленард 2
35. Последњи аргумент 

краљева
Џо Аберкромби 2

36. Лимени добош Гинтер Грас 2
37. Вешала Џо Аберкромби 2
38. Уморан од живота и смри Мо Јен 2
39. Наследници Вилијем Голдинг 2
40. Кућа ланаца, 1. део Стивен Ериксон 2
41. Кућа ланаца, 2. део Стивен Ериксон 2
42. Сломљени анђели Ричард Морган 2
43. Црна кутија Амос Оз 2
44. Планина светлости Инду Сундаресан 2
45. Поноћна ружа Лусинда Рајли 2
46. Водич једне 

бициклисткиње кроз 
Кашгар

Сузан Џојнсон 2

47. Острво лептира Корина Боман 2
48. Сенка полумесеца Фатима Буто 2
49. Вучје море Роберт Лоу 2
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50. Небески крадљивци Петер Пранге 2
51. Ноћ демона Питер В. Брет 2
52. Сунчани рат Питер В. Брет 2
53. Најбоље од мене Николас Спаркс 2
54. Плажа ружиних латица Дороти Кумсон 2
55. Четвртком у парку Хилари Бојд 2
56. Бити посебан Јелена Трајковић 2
57. Музеј несвакидашњих 

бића
Алис Хофман 2

58. И не помишљај на то Сара Млиновски 2
59. Жена са црним шеширом Наталија Девић 2
60. Сабрана дела Еј Џеј 

Фикрија
Габријела Зевин 2

61. (Не) баш као девица Луси-Ен Холмс 2
62. Први последњи пољубац Али Харис 2
63. Добро дошли у Роузину 

продавницу слаткиша из 
снова

Џени Колган 2

64. Љубав са Пинк Пантером Дејан Лучић 2
65. Поново с њим Наташа Иконић 2
66. Жена без хороскопа Ана Радмиловић 2
67. Београђанке Игор Маројевић 2
68. ПР Александар Илић 2
69. Једро наде Никола Маловић 2
70. Савршенство Маја Трифуновић 2
71. Милијардер Иван Ивањи 2
72. Време смрти, књ. 1 Добрица Ћосић 2
73. Време смрти, књ. 2 Добрица Ћосић 2
74. Време смрти, књ. 3 Добрица Ћосић 2
75. Време смрти, књ. 4 Добрица Ћосић 2
76. Опроштајни валцер, 1 Ђорђе Милосављевић 2
77. Ово није весело место Владимир 

Арсенијевић
2

78. Октобарски коњ, књ. 1 Колин Мекалоу 2
79. Октобарски коњ, књ. 2 Колин Мекалоу 2
80. Трансатлантик Колум Мекен 2
81.  Велика књига о 

родитељству
Сабина Андрезен, 
Миха Брумлик, Клаус 
Кох

2

82. Тајна успешне деце Пол Таф 2
Укупна цена

Утврђена цена је фиксна до коначног завршетка целокупног посла:
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Рок испоруке: _______     дана од дана  закључења уговора;

Рок плаћања: _______    дана од дана  пријема исправног рачуна 
испостављеног по верификованој испоруци добара

Рок за замену добара:  ________  дана од дана пријема писане рекламације 
купца

Испоруке предметних добара вршиће се на адресу: Народна библиотека ,,Свети
Сава“, ул. Љубићка 1, Аранђеловац
Понуђач се обавезује да испоруку добара временски најави и испоручи у целости.
Уколико се утврди да испоручена добра имају недостатке тако да се због тих недостатака не
могу  употребити,  Продавац  се  обавезује  да  та  добра  замени  другим  исправним  добрима  у
понуђеном року за замену добара по писаној рекламацији Купца.
Уколико  понуду  подноси  Група  понуђача,  образац  понуде  попуњава,  потписује  и
оверава  печатом  овлашћени  представник  групе  понуђача,  односно  уколико  нема
овлашћеног  представника,  сваки  понуђач  из  Групе  понуђача  потписује  и  оверава
печатом образац понуде.

ПАРТИЈА II – СВЕТСКИ БЕСТСЕЛЕРИ

1)   ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
Седиште понуђача (место, улица и број):
ПИБ број понуђача:
Име особе за контакт:
Одговорно лице понуђача (потписник уговора):
Телефон понуђача:
Електронска пошта понуђача:
Текући рачун и назив пословне банке понуђача:

Матични број понуђача:
Претежна шифра делатности понуђача:
2) ПОНУДУ ПОДНОСИМО (заокружити начин подношења понуде):
       а) самостално;                             б) као заједничку понуду;           в) као понуду са подизвођачем
3) Рок важења понуде је _______ дана од дана отварања понуде (минимум 30 дана од дана отварања
понуде).
4) Број понуде понуђача:               
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Р.бр.

СВЕТСКИ БЕСТСЕЛЕРИ
Бр.

ком.

Укупна
цена без
ПДВ-а у

РСД

Укупна
цена са

ПДВ-ом у
РСД

 
Наслов Аутор

1. Централ парк Гијом Мусо 2
2.  Тајна девет соба Џеси Бертон 2
3. У вихору сећања Хулија Наваро 2
4. Горки месец Колин Фалконер 2
5. Паклена одаја Стив Бери 2
6. Порука у боци Јуси Адлер-Олсен 2
7. Индијски зачин на 

француски начин
Ричард Ч. Мораис 2

8. Снови у плавом Џоџо Мојес 2
9. Заувек с тобом Дани Аткинс 2
10. Детектив за љубав Александра Потер 2
11. Мелодија моје душе Рајан Винфилд 2
12. Све боје дуге Ивет Манесис 

Корпорон
2

13. Гробље кућних 
љубимаца

Стивен Кинг 2

14. Господин мерцедес Стивен Кинг 2
15. Троје Сара Лоц 2
16. 500 Метју Кверк 2
17. Адреса непозната Шејн Кун 2
18. Искра у тами Руперт Томсон 2
19. Ноћ младог месеца Линда Леферти 2
20. Северно од раја Елизабет Ело 2
21. Тренутак среће Метју Квик 2
22. Црно више није у моди Пајпер Керман 2
23. Изузетно путовање 

једног факира
Ромен Пуертолас 2

24. Мудрост која те води Робин Шарма 2
25. Кобна размена Роберт Ладлам 2
26. Како одгајити срећног 

пса
Сезар Милан 2

27. Од суза бисери Дарси Чан 2
28. Круна Руфи Торп 2
29. У твојим сновима Морган Макарти 2
30. Лето у Италији Дејвид Макфарлан 2
31. Само ову ноћ Аманда Квик 2
32. Песма таласа Нора Робертс 2
33. Обред у смрти Џ. Д. Роб 2
34. Пољубац за странца Харолд Робинс 2
35. Без оклевања Сандра Браун 2
36. Дах скандала Сандра Браун 2
37. Филмски пољубац Кети Хопкинс 2
38. Звезда је рођена Кети Хопкинс 2
39. Црвена као крв Сала Симука 2
40. Бела као снег Сала Симука 2

Укупна цена
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Утврђена цена је фиксна до коначног завршетка целокупног посла.

Рок испоруке: _______     дана од дана  закључења уговора;

Рок плаћања: _______    дана од дана  пријема исправног рачуна 
испостављеног по верификованој испоруци добара;

Рок за замену добара:  ________  дана од дана пријема писане рекламације 
купца;

Испоруке предметних добара вршиће се на адресу: Народна библиотека ,,Свети
Сава“, Аранђеловац, ул. Љубићка 1
Понуђач се обавезује да испоруку добара временски најави и испоручи у целости.
Уколико се утврди да испоручена добра имају недостатке, тако да се због тих недостатака не
могу  употребити,  Продавац  се  обавезује  да  та  добра  замени  другим  исправним  добрима  у
понуђеном року за замену добара по писаној рекламацији Купца.
Уколико  понуду  подноси  Група  понуђача,  образац  понуде  попуњава,  потписује  и
оверава  печатом  овлашћени  представник  групе  понуђача,  односно  уколико  нема
овлашћеног  представника,  сваки  понуђач  из  Групе  понуђача  потписује  и  оверава
печатом образац понуде.

ПАРТИЈА III – ПРЕВЕДЕНА КЊИЖЕВНОСТ

1)   ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
Седиште понуђача (место, улица и број):
ПИБ број понуђача:
Име особе за контакт:
Одговорно лице понуђача (потписник уговора):
Телефон понуђача:
Електронска пошта понуђача:
Текући рачун и назив пословне банке понуђача:

Матични број понуђача:
Претежна шифра делатности понуђача:
2) ПОНУДУ ПОДНОСИМО (заокружити начин подношења понуде):
       а) самостално;                             б) као заједничку понуду;           в) као понуду са подизвођачем
3) Рок важења понуде је _______ дана од дана отварања понуде (минимум 30 дана од дана отварања
понуде).
4) Број понуде понуђача:               

        

ПРЕВЕДЕНА КЊИЖЕВНОСТ Бр.
ком.

Укупна
цена без
ПДВ-а у

Укупна
цена са

ПДВ-ом у
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Р.бр.

РСД РСД

 
Наслов Аутор 

1. Дивни губитници Ленард Коен 2
2. Записи о продавцу крви Ју Хуа 2
3. Кафка на обали мора Харуки Мураками 2
4. Генерал Самоћа Ерик Фај 2
5. Пророкових последњих пет 

дана
Тахсин Јуџел 2

6. Мед Слободан Деспот 2
7. 39 дана јуна Теофил Панчић 2
8. Прваци света Славољуб Станковић 2

Укупна цена

Утврђена цена је фиксна до коначног завршетка целокупног посла;

Рок испоруке: _______     дана од дана  закључења уговора;

Рок плаћања: _______    дана од дана  пријема исправног рачуна 
испостављеног по верификованој испоруци добара;

Рок за замену добара:  ________  дана од дана пријема писане рекламације 
купца;

Испоруке предметних добара вршиће се на адресу: Народна библиотека ,“Свети
Сава“, Аранђеловац, ул. Љубићка 1
Понуђач се обавезује да испоруку добара временски најави и испоручи у целости.
Уколико се утврди да испоручена добра имају недостатке тако да се због тих недостатака не
могу  употребити,  Продавац  се  обавезује  да  та  добра  замени  другим  исправним  добрима  у
понуђеном року за замену добара, по писаној рекламацији Купца.
Уколико  понуду  подноси  Група  понуђача,  образац  понуде  попуњава,  потписује  и
оверава  печатом  овлашћени  представник  групе  понуђача,  односно  уколико  нема
овлашћеног  представника  сваки  понуђач  из  Групе  понуђача  потписује  и  оверава
печатом образац понуде.

ПАРТИЈА IV – ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

1)   ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
Седиште понуђача (место, улица и број):
ПИБ број понуђача:
Име особе за контакт:
Одговорно лице понуђача (потписник уговора):
Телефон понуђача:
Електронска пошта понуђача:
Текући рачун и назив пословне банке понуђача:
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Матични број понуђача:
Претежна шифра делатности понуђача:
2) ПОНУДУ ПОДНОСИМО (заокружити начин подношења понуде):
       а) самостално;                             б) као заједничку понуду;           в) као понуду са подизвођачем
3) Рок важења понуде је _______ дана од дана отварања понуде (минимум 30 дана од дана отварања
понуде).
4) Број понуде понуђача:               

        

Р.бр.

ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ
Бр.

ком.

Укупна
цена без
ПДВ-а у

РСД

Укупна
цена са

ПДВ-ом у
РСД

 
Наслов Аутор 

1. Начела визуелне антропологије Пол Хокингс 1
2. Усамљеност Џон Т. Касиопо, 

Вилијам Патрик
1

3. Зашто народи пропадају Дарон Асемоглу, Џејмс
Робинсон 

1

4. Међународни културни односи- 
историја и контекст

Франсоа Шобе, Лорен 
Мартен

1

5. Хомо економикус Данијел Коен 1
Укупна цена

Утврђена цена је фиксна до коначног завршетка целокупног посла.

Рок испоруке: _______     дана од дана  закључења уговора;

Рок плаћања: _______    дана од дана  пријема исправног рачуна 
испостављеног по верификованој испоруци добара;

Рок за замену добара:  ________  дана од дана пријема писане рекламације 
купца;

Испоруке предметних добара вршиће се на адресу: Народна библиотека ,,Свети
Сава“, Аранђеловац, Љубићка 1
Понуђач се обавезује да испоруку добара временски најави и испоручи у целости.
Уколико се утврди да испоручена добра имају недостатке тако да се због тих недостатака не
могу  употребити,  Продавац  се  обавезује  да  та  добра  замени  другим  исправним  добрима  у
понуђеном року за замену добара по писаној рекламацији Купца.
Уколико  понуду  подноси  Група  понуђача,  образац  понуде  попуњава,  потписује  и
оверава  печатом  овлашћени  представник  групе  понуђача,  односно  уколико  нема
овлашћеног  представника  сваки  понуђач  из  Групе  понуђача  потписује  и  оверава
печатом образац понуде.
ПАРТИЈА V – СТРАНА КЊИЖЕВНОСТ

1)   ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
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НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
Седиште понуђача (место, улица и број):
ПИБ број понуђача:
Име особе за контакт:
Одговорно лице понуђача (потписник уговора):
Телефон понуђача:
Електронска пошта понуђача:
Текући рачун и назив пословне банке понуђача:

Матични број понуђача:
Претежна шифра делатности понуђача:
2) ПОНУДУ ПОДНОСИМО (заокружити начин подношења понуде):
       а) самостално;                             б) као заједничку понуду;           в) као понуду са подизвођачем
3) Рок важења понуде је _______ дана од дана отварања понуде (минимум 30 дана од дана отварања
понуде).
4) Број понуде понуђача:               

        

Р.бр.

СТРАНА КЊИЖЕВНОСТ
Бр.

ком.

Укупна
цена без
ПДВ-а у

РСД

Укупна
цена са

ПДВ-ом у
РСД

 
Наслов Аутор 

1. Евгенија Хајден Марија Микетић 2
2. Инок и деспот Драгорад Драгичевић 2
3. Црна кутија Мајкл Конели 2
4. Четири јахача апокалипсе Бласко Ибањез 2
5. Бегунац Патрик Ли 2
6. Осетљива истина Џон ле Каре 2
7. Алеја платана Џон Гришам 2
8. Рекеташ Џон Гришам 2
9. Берлин Џејмс Патерсон, Марк 

Саливен
2

10. Зов кукавице Роберт Галбрајт 2
11. Сашењка Сајмон Сибаг 

Монтефјоре
2

12. Сакриј ме Ава Макарти 2
13. Трбосек Исабел Аљенде 2
14. Тајна јужњачких корала Звева Казати 

Модињани
2

15. Тајне светионика Санта Монтефјоре 2
16. Улица Шанел 5 Данијела Фарнезе 2
17. Челична младост Силвија Авалоне 2
18. Тврђава са девет кула Каис Акбар Омар 2
19. Ја сам Малала Малала Јусафзаи 2

Укупна цена

Утврђена цена је фиксна до коначног завршетка целокупног посла.
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Рок испоруке: _______     дана од дана  закључења уговора;

Рок плаћања: _______    дана од дана  пријема исправног рачуна 
испостављеног по верификованој испоруци добара;

Рок за замену добара:  ________  дана од дана пријема писане рекламације 
купца;

Испоруке предметних добара вршиће се на адресу: Народна библиотека ,,Свети
Сава“, Аранђеловац, Љубићка 1
Понуђач се обавезује да испоруку добара временски најави и испоручи у целости.
Уколико се утврди да испоручена добра имају недостатке тако да се због тих недостатака не
могу  употребити,  Продавац  се  обавезује  да  та  добра  замени  другим  исправним  добрима  у
понуђеном року за замену добара по писаној рекламацији Купца.
Уколико  понуду  подноси  Група  понуђача,  образац  понуде  попуњава,  потписује  и
оверава  печатом  овлашћени  представник  групе  понуђача,  односно  уколико  нема
овлашћеног  представника  сваки  понуђач  из  Групе  понуђача  потписује  и  оверава
печатом образац понуде.

ПАРТИЈА VI – КЊИГЕ ЗА ДЕЦУ

1)   ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
Седиште понуђача (место, улица и број):
ПИБ број понуђача:
Име особе за контакт:
Одговорно лице понуђача (потписник уговора):
Телефон понуђача:
Електронска пошта понуђача:
Текући рачун и назив пословне банке понуђача:

Матични број понуђача:
Претежна шифра делатности понуђача:
2) ПОНУДУ ПОДНОСИМО (заокружити начин подношења понуде):
       а) самостално;                             б) као заједничку понуду;           в) као понуду са подизвођачем
3) Рок важења понуде је _______ дана од дана отварања понуде (минимум 30 дана од дана отварања
понуде).
4) Број понуде понуђача:               

        

КЊИГЕ ЗА ДЕЦУ

Бр.
ком.

Укупна
цена без
ПДВ-а у

Укупна
цена са

ПДВ-ом у
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Р.бр.

РСД РСД

 
Наслов Аутор 

1. Авантуре Шашаве дружине: 
Пера Којот

1

2. Авантуре Шашаве дружине: 
Патак Дача

1

3. Авантуре Шашаве дружине: Пун
месец

1

4. Авантуре Шашаве дружине: 
Подрум Елмера Давежа

1

5. Мини романи: Крадљивац сатова 1
6. Мини романи: Мапа блага 1
7. Прва књижица: Боје 1
8. Прва књижица: Облици 1
9. Прва књижица: Откривалице 1
10. Прва књижица: Разлике 1
11. Хајде да се возимо 1
12. Хајде да свирамо 1
13. Хајдемо на снег 1
14. Хајдемо у башту 1
15. Приче Великог Штрумпфа, књ. 1 1
16. Приче Великог Штрумпфа, књ. 2 1
17. Приче Великог Штрумпфа, књ. 3 1
18. Штрумпфастичне приче: 

Чудесни Божић
1

19. Штрумпфастичне приче: 
Хогатина симпатија

1

20. Штрумпфастичне приче: 
Изгубљени у мочвари сенки

1

21. Штрумпфастичне приче: 
Кристалне кугле

1

22. Штрумпфастичне приче: Снежно
чудовиште

1

23. Заборављене приче: Крцко 
Орашчић

приредила Гордана 
Малетић

1

24. Заборављене приче: Снежна 
краљица

приредила Гордана 
Малетић

1

25. Заборављене приче: Златни 
кључић

приредила Гордана 
Малетић

1

26. Сафари пун опасности Теа Стилтон 2
27. У потрази за црном лалом Теа Стилтон 2
28. Тобоган страве и ужаса Џеронимо Стилтон 2
29. Аветићи на рубу пропасти Џеронимо Стилтон 2
30. Путовање кроз време, 3 Џеронимо Стилтон 1
31. Тако ми мамута, смрзо ми се реп Џеронимо Стилтон 2
32. У лави си до гуше, Стилтоне Џеронимо Стилтон 2
33. Осам сати: правац у школу Џеронимо Стилтон 2
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34. Не остављај ме, Утварела Џеронимо Стилтон 2
35. Напад на златну статуу Џеронимо Стилтон 2
36. Даље шапе од мог злата Џеронимо Стилтон 2
37. Чудан случај са крадљивцем 

вести
Џеронимо Стилтон 2

38. Благо црних брда Џеронимо Стилтон 2
39. На метли која светли Миломир Краговић 1

Укупна цена

Утврђена цена је фиксна до коначног завршетка целокупног посла.

Рок испоруке: _______     дана од дана  закључења уговора;

Рок плаћања: _______    дана од дана  пријема исправног рачуна 
испостављеног по верификованој испоруци добара;

Рок за замену добара:  ________  дана од дана пријема писане рекламације 
купца;

Испоруке предметних добара вршиће се на адресу: Народна библиотека ,,Свети
Сава“, Аранђеловац, Љубићка 1
Понуђач се обавезује да испоруку добара временски најави и испоручи у целости.
Уколико се утврди да испоручена добра имају недостатке тако да се због тих недостатака не
могу  употребити,  Продавац  се  обавезује  да  та  добра  замени  другим  исправним  добрима  у
понуђеном року за замену добара по писаној рекламацији Купца.
Уколико  понуду  подноси  Група  понуђача,  образац  понуде  попуњава,  потписује  и
оверава  печатом  овлашћени  представник  групе  понуђача,  односно  уколико  нема
овлашћеног  представника  сваки  понуђач  из  Групе  понуђача  потписује  и  оверава
печатом образац понуде.

ПАРТИЈА VII – ПОПУЛАРНЕ  ДЕЧЈЕ КЊИГЕ

1)   ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
Седиште понуђача (место, улица и број):
ПИБ број понуђача:
Име особе за контакт:
Одговорно лице понуђача (потписник уговора):
Телефон понуђача:
Електронска пошта понуђача:
Текући рачун и назив пословне банке понуђача:

Матични број понуђача:
Претежна шифра делатности понуђача:
2) ПОНУДУ ПОДНОСИМО (заокружити начин подношења понуде):
       а) самостално;                             б) као заједничку понуду;           в) као понуду са подизвођачем
3) Рок важења понуде је _______ дана од дана отварања понуде (минимум 30 дана од дана отварања
понуде).
4) Број понуде понуђача:               
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Р.бр.

ПОПУЛАРНЕ ДЕЧЈЕ КЊИГЕ Бр.
ком.

Укупна
цена без
ПДВ-а у

РСД

Укупна
цена са

ПДВ-ом у
РСД

 
Наслов Аутор 

1. Демонски зубар Дејвид Валијамс 1
2. Господин Смрдековић Дејвид Валијамс 1
3. Златна долина Мајкл Морпурго 1
4. Чаролија времена:Магична 

гондола
Ева Фелер 1

5. Грабљивац сенки: Времепловци Штефан Гемел 1
6. Назови месец Сали Гарднер 1
7. Тамо где анђели падају Дорота Тераковска 1

Укупна цена

Утврђена цена је фиксна до коначног завршетка целокупног посла.

Рок испоруке: _______     дана од дана  закључења уговора;

Рок плаћања: _______    дана од дана  пријема исправног рачуна 
испостављеног по верификованој испоруци добара;

Рок за замену добара:  ________  дана од дана пријема писане рекламације 
купца;

Испоруке предметних добара вршиће се на адресу: Народна библиотека ,,Свети
Сава“, Аранђеловац, Љубићка 1
Понуђач се обавезује да испоруку добара временски најави и испоручи у целости.
Уколико се утврди да испоручена добра имају недостатке тако да се због тих недостатака не
могу  употребити,  Продавац  се  обавезује  да  та  добра  замени  другим  исправним  добрима  у
понуђеном року за замену добара по писаној рекламацији Купца.
Уколико  понуду  подноси  Група  понуђача,  образац  понуде  попуњава,  потписује  и
оверава  печатом  овлашћени  представник  групе  понуђача,  односно  уколико  нема
овлашћеног  представника  сваки  понуђач  из  Групе  понуђача  потписује  и  оверава
печатом образац понуде.

ПАРТИЈА VIII – СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ

1)   ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
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Седиште понуђача (место, улица и број):
ПИБ број понуђача:
Име особе за контакт:
Одговорно лице понуђача (потписник уговора):
Телефон понуђача:
Електронска пошта понуђача:
Текући рачун и назив пословне банке понуђача:

Матични број понуђача:
Претежна шифра делатности понуђача:
2) ПОНУДУ ПОДНОСИМО (заокружити начин подношења понуде):
       а) самостално;                             б) као заједничку понуду;           в) као понуду са подизвођачем
3) Рок важења понуде је _______ дана од дана отварања понуде (минимум 30 дана од дана отварања
понуде).
4) Број понуде понуђача:               

        

Р.бр.

СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ Бр.
ком.

Укупна
цена без
ПДВ-а у

РСД

Укупна
цена са

ПДВ-ом у
РСД

 
Наслов Аутор 

1. Љубавне релације фејсбук 
генерације

Славка Петковић 
Грујичић

2

2. Укус првих пољубаца Јовица Ђурђић 2
3. Аги и Ема Игор Коларов 2
4. Идемо на море Драгомир Ћулафић 2
5. Приче из будућности Милан Драшковић 2
6. Приче о скоро свему Игор Коларов 2
7. Нико нас није хтео Градимир Стојковић 2
8. Благо Немањића Иван Милошевић 2
9. Змајевито време Татјана Ђурић 2
10. Чудесна лутка Таијоко-сан Бошко Ломовић 2

Укупна цена

Утврђена цена је фиксна до коначног завршетка целокупног посла.

Рок испоруке: _______     дана од дана  закључења уговора;

Рок плаћања: _______    дана од дана  пријема исправног рачуна 
испостављеног по верификованој испоруци добара;

Рок за замену добара:  ________  дана од дана пријема писане рекламације 
купца;

Испоруке предметних добара вршиће се на адресу: Народна библиотека ,,Свети
Сава“, Аранђеловац, Љубићка 1
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Понуђач се обавезује да испоруку добара временски најави и испоручи у целости.
Уколико се утврди да испоручена добра имају недостатке тако да се због тих недостатака не
могу  употребити,  Продавац  се  обавезује  да  та  добра  замени  другим  исправним  добрима  у
понуђеном року за замену добара по писаној рекламацији Купца.
Уколико  понуду  подноси  Група  понуђача,  образац  понуде  попуњава,  потписује  и
оверава  печатом  овлашћени  представник  групе  понуђача,  односно  уколико  нема
овлашћеног  представника  сваки  понуђач  из  Групе  понуђача  потписује  и  оверава
печатом образац понуде.

ПАРТИЈА IX – НАУКА И ИСТОРИЈА КЊИЖЕВНОСТИ

1)   ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
Седиште понуђача (место, улица и број):
ПИБ број понуђача:
Име особе за контакт:
Одговорно лице понуђача (потписник уговора):
Телефон понуђача:
Електронска пошта понуђача:
Текући рачун и назив пословне банке понуђача:

Матични број понуђача:
Претежна шифра делатности понуђача:
2) ПОНУДУ ПОДНОСИМО (заокружити начин подношења понуде):
       а) самостално;                             б) као заједничку понуду;           в) као понуду са подизвођачем
3) Рок важења понуде је _______ дана од дана отварања понуде (минимум 30 дана од дана отварања
понуде).
4) Број понуде понуђача:               

        

Р.бр.

НАУКА И ИСТОРИЈА КЊИЖЕВНОСТИ Бр.
ком.

Укупна
цена без
ПДВ-а у

РСД

Укупна
цена са

ПДВ-ом у
РСД

 
Наслов Аутор 

1. Ирска књижевност Драгана Р. Машовић 1
2. Занимљива Грчка Михаил Гаспаров 1
3. Предавања из историје руске 

књижевности
Михаил Бахтин 1

4. Кривично право и вештак 
психијатар

Драгиша Дракић 1

5. Пепељава вечера Ђордано Бруно 1
6. Полемички и други сродни 

списи (1. и 2. том)
Павле Ивић 1

7. Студије о Галилеју Александар Коире 1
Укупна цена

Утврђена цена је фиксна до коначног завршетка целокупног посла.
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Рок испоруке: _______     дана од дана  закључења уговора;

Рок плаћања: _______    дана од дана  пријема исправног рачуна 
испостављеног по верификованој испоруци добара;

Рок за замену добара:  ________  дана од дана пријема писане рекламације 
купца;

Испоруке предметних добара вршиће се на адресу: Народна библиотека ,,Свети
Сава“, Аранђеловац, Љубићка 1
Понуђач се обавезује да испоруку добара временски најави и испоручи у целости.
Уколико се утврди да испоручена добра имају недостатке тако да се због тих недостатака не
могу  употребити,  Продавац  се  обавезује  да  та  добра  замени  другим  исправним  добрима  у
понуђеном року за замену добара по писаној рекламацији Купца.
Уколико  понуду  подноси  Група  понуђача,  образац  понуде  попуњава,  потписује  и
оверава  печатом  овлашћени  представник  групе  понуђача,  односно  уколико  нема
овлашћеног  представника  сваки  понуђач  из  Групе  понуђача  потписује  и  оверава
печатом образац понуде.

ПАРТИЈА X – УМЕТНОСТ И АРХИТЕКТУРА

1)   ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
Седиште понуђача (место, улица и број):
ПИБ број понуђача:
Име особе за контакт:
Одговорно лице понуђача (потписник уговора):
Телефон понуђача:
Електронска пошта понуђача:
Текући рачун и назив пословне банке понуђача:

Матични број понуђача:
Претежна шифра делатности понуђача:
2) ПОНУДУ ПОДНОСИМО (заокружити начин подношења понуде):
       а) самостално;                             б) као заједничку понуду;           в) као понуду са подизвођачем
3) Рок важења понуде је _______ дана од дана отварања понуде (минимум 30 дана од дана отварања
понуде).
4) Број понуде понуђача:               

        

Р.бр.

УМЕТНОСТ И АРХИТЕКТУРА Бр.
ком.

Укупна
цена без
ПДВ-а у

РСД

Укупна
цена са

ПДВ-ом у
РСД

 

Наслов Аутор 

1. Православна црквена П. П. Покришкин 1
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архитектура – од 12. до 17. века 
у краљевини Србији

2. Критичка историја уметности 20.
века

Доналд Куспит 1

3. Архитектура Србије у 19. веку Богдан Несторовић 1
Укупна цена

Утврђена цена је фиксна до коначног завршетка целокупног посла.

Рок испоруке: _______     дана од дана  закључења уговора;

Рок плаћања: _______    дана од дана  пријема исправног рачуна 
испостављеног по верификованој испоруци добара;

Рок за замену добара:  ________  дана од дана пријема писане рекламације 
купца;

Испоруке предметних добара вршиће се на адресу: Народна библиотека ,,Свети
Сава“, Аранђеловац, Љубићка 1
Понуђач се обавезује да испоруку добара временски најави и испоручи у целости.
Уколико се утврди да испоручена добра имају недостатке тако да се због тих недостатака не
могу  употребити,  Продавац  се  обавезује  да  та  добра  замени  другим  исправним  добрима  у
понуђеном року за замену добара по писаној рекламацији Купца.
Уколико  понуду  подноси  Група  понуђача,  образац  понуде  попуњава,  потписује  и
оверава  печатом  овлашћени  представник  групе  понуђача,  односно  уколико  нема
овлашћеног  представника  сваки  понуђач  из  Групе  понуђача  потписује  и  оверава
печатом образац понуде.

ПАРТИЈА XI – ДОМАЋА И СТРАНА КЊИЖЕВНОСТ

1)   ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
Седиште понуђача (место, улица и број):
ПИБ број понуђача:
Име особе за контакт:
Одговорно лице понуђача (потписник уговора):
Телефон понуђача:
Електронска пошта понуђача:
Текући рачун и назив пословне банке понуђача:

Матични број понуђача:
Претежна шифра делатности понуђача:
2) ПОНУДУ ПОДНОСИМО (заокружити начин подношења понуде):
       а) самостално;                             б) као заједничку понуду;           в) као понуду са подизвођачем
3) Рок важења понуде је _______ дана од дана отварања понуде (минимум 30 дана од дана отварања
понуде).
4) Број понуде понуђача:               
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Р.бр.

ДОМАЋА И СТРАНА КЊИЖЕВНОСТ Бр.
ком.

Укупна
цена без
ПДВ-а у

РСД

Укупна
цена са

ПДВ-ом у
РСД

 
Наслов Аутор 

1. Сезона олуја Анджеј Сапковски 2
2. Тај тренутак среће Федерико Моћа 2
3. А нарочито Петра Марија Ступар 2
4. Живот као реклама за пиво Бранко Димитријевић 2
5. Битлси Соби Лаш Кристенсен 2
6. Херман Соби лаш Кристенсен 2
7. Довиђења, тамо горе Пјер Леметр 2
8. Фантастичне звери и где их наћи Џ. К. Роулинг 2
9. Ноћ ми те дугује Вања Чобанов 2
10. Но и ја Делфина де Виган 2
11. Животињско царство Давид Албахари 2
12. Маскарада Биљана Лукић 2
13. Беседа о паду Рима Жером Ферари 2
14. Приповести Барда Бидла Џ. К. Роулинг 2
15. Квидич кроз векове Џ. К. Роулинг 2

Укупна цена

Утврђена цена је фиксна до коначног завршетка целокупног посла.

Рок испоруке: _______     дана од дана  закључења уговора;

Рок плаћања: _______    дана од дана  пријема исправног рачуна 
испостављеног по верификованој испоруци добара;

Рок за замену добара:  ________  дана од дана пријема писане рекламације 
купца;

Испоруке предметних добара вршиће се на адресу: Народна библиотека ,,Свети
Сава“, Аранђеловац, Љубићка 1
Понуђач се обавезује да испоруку добара временски најави и испоручи у целости.
Уколико се утврди да испоручена добра имају недостатке тако да се због тих недостатака не
могу  употребити,  Продавац  се  обавезује  да  та  добра  замени  другим  исправним  добрима  у
понуђеном року за замену добара по писаној рекламацији Купца.
Уколико  понуду  подноси  Група  понуђача,  образац  понуде  попуњава,  потписује  и
оверава  печатом  овлашћени  представник  групе  понуђача,  односно  уколико  нема
овлашћеног  представника  сваки  понуђач  из  Групе  понуђача  потписује  и  оверава
печатом образац понуде.

ПАРТИЈА XII – СТРИПОВИ

1)   ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
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Седиште понуђача (место, улица и број):
ПИБ број понуђача:
Име особе за контакт:
Одговорно лице понуђача (потписник уговора):
Телефон понуђача:
Електронска пошта понуђача:
Текући рачун и назив пословне банке понуђача:

Матични број понуђача:
Претежна шифра делатности понуђача:
2) ПОНУДУ ПОДНОСИМО (заокружити начин подношења понуде):
       а) самостално;                             б) као заједничку понуду;           в) као понуду са подизвођачем
3) Рок важења понуде је _______ дана од дана отварања понуде (минимум 30 дана од дана отварања
понуде).
4) Број понуде понуђача:               

        

Р.бр.

СТРИПОВИ Бр.
ком.

Укупна
цена без
ПДВ-а у

РСД

Укупна
цена са

ПДВ-ом у
РСД

 
Наслов Аутор 

1. Сребрни летач, 2 Џон Бушема 1
2. Рип Кирби, 1 Алекс Рејмонд 1
3. Рип Кирби, 2 Алекс Рејмонд 1
4. Вулверин Крис Клермонт, Френк 

Милер
1

5. Изногуд (тврди повез) Табари Госини 1
6. Чудесни Спајдермен, 3 Стен Ли 1

Укупна цена

Утврђена цена је фиксна до коначног завршетка целокупног посла.

Рок испоруке: _______     дана од дана  закључења уговора;

Рок плаћања: _______    дана од дана  пријема исправног рачуна 
испостављеног по верификованој испоруци добара;

Рок за замену добара:  ________  дана од дана пријема писане рекламације 
купца;

Испоруке предметних добара вршиће се на адресу: Народна библиотека ,,Свети
Сава“, Аранђеловац, Љубићка 1
Понуђач се обавезује да испоруку добара временски најави и испоручи у целости.
Уколико се утврди да испоручена добра имају недостатке тако да се због тих недостатака не
могу  употребити,  Продавац  се  обавезује  да  та  добра  замени  другим  исправним  добрима  у
понуђеном року за замену добара по писаној рекламацији Купца.
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Уколико  понуду  подноси  Група  понуђача,  образац  понуде  попуњава,  потписује  и
оверава  печатом  овлашћени  представник  групе  понуђача,  односно  уколико  нема
овлашћеног  представника  сваки  понуђач  из  Групе  понуђача  потписује  и  оверава
печатом образац понуде.

ПАРТИЈА XIII – ЛЕКТИРА

1)   ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
Седиште понуђача (место, улица и број):
ПИБ број понуђача:
Име особе за контакт:
Одговорно лице понуђача (потписник уговора):
Телефон понуђача:
Електронска пошта понуђача:
Текући рачун и назив пословне банке понуђача:

Матични број понуђача:
Претежна шифра делатности понуђача:
2) ПОНУДУ ПОДНОСИМО (заокружити начин подношења понуде):
       а) самостално;                             б) као заједничку понуду;           в) као понуду са подизвођачем
3) Рок важења понуде је _______ дана од дана отварања понуде (минимум 30 дана од дана отварања
понуде).
4) Број понуде понуђача:               

        

Р.бр.

ЛЕКТИРА Бр.
ком.

Укупна
цена без
ПДВ-а у

РСД

Укупна
цена са

ПДВ-ом у
РСД

 
Наслов Аутор 

1. Зона Замфирова (тврди повез) Стеван Сремац 5
2. Мајка храброст (тврди повез) Бертолд Брехт 5
3. Том Сојер (тврди повез) Марк Твен 5
4. Чекајући Годоа (тврди повез) Самјуел Бекет 5

Укупна цена

Утврђена цена је фиксна до коначног завршетка целокупног посла.

Рок испоруке: _______     дана од дана  закључења уговора;

Рок плаћања: _______    дана од дана  пријема исправног рачуна 
испостављеног по верификованој испоруци добара;

Рок за замену добара:  ________  дана од дана пријема писане рекламације 
купца;
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Испоруке предметних добара вршиће се на адресу: Народна библиотека ,,Свети
Сава“, Аранђеловац, Љубићка 1
Понуђач се обавезује да испоруку добара временски најави и испоручи у целости.
Уколико се утврди да испоручена добра имају недостатке тако да се због тих недостатака не
могу  употребити,  Продавац  се  обавезује  да  та  добра  замени  другим  исправним  добрима  у
понуђеном року за замену добара по писаној рекламацији Купца.
Уколико  понуду  подноси  Група  понуђача,  образац  понуде  попуњава,  потписује  и
оверава  печатом  овлашћени  представник  групе  понуђача,  односно  уколико  нема
овлашћеног  представника  сваки  понуђач  из  Групе  понуђача  потписује  и  оверава
печатом образац понуде.

III  ВРСТА, СПЕЦИФИКАЦИЈА, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,
КВАЛИТЕТ, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА

  Врста, количина, и опис добара који су предмет јавне набавке, детаљно су приказани
по партијама. Формиране су у тринаест партија, у којима су наведени аутори, називи
дела  и  количина.  Добра  морају  бити  стандардног  квалитета, односно  морају
испуњавати захтеве прописане важећим законским прописима.

Место испоруке је седиште наручиоца - Народна библиотека ,,Свети Сава“, улица
Љубићка 1, 34 300 Аранђеловац

 IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ

ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
IV 1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:
У  складу  са  чланом  75.  Став  1.  Закона  о  јавним  набавкама  (,,Службени  гласник
Републике Србије'' број 124/12), понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
а) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл.
75. ст. 1. тач. 1. Закона);
б) 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. Закона);
в) да му није изречена мера забране обављања делатности,  која  је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда (чл. 75. ст. 1. тач. 3. Закона);
г)  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. Закона);
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д) да изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2 закона).

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.

Уколико  понуду  подноси  група  понуђача,  сваки  понуђач  из  групе  понуђача,  мора
да  испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.

IV 2. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
Ис  пу  њ  е  ност           об  а  в  е  зних           у  сло  в  а           за           у  че  ш  ће           у     п  ост  уп  ку           п  ред  м  е  тне   ј  а  в  не
н  а  б  а  в  к  е  ,           у    с  к  ладу           са            чл  а  ном         77         .         став         4.         З  ак  он  а  ,         п  он  у  ђ  а  ч         док  а  зује
дост  а  в  љ  ањ  ем           Изј  а  в  е       (образац изјаве понуђача дат је у  поглављу VI  Конкурсне
документације), којом под пуном материјалном и кривичном   одговорношћу
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

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

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави
Изјаву подизвођача (Образац Изјаве подизвођача, дат је у поглављу VI  Конкурсне
документације) потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача,
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци
и да је документује на прописан начин.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

V 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.

V 2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да
се први пут отвара. 
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Понуда  се  саставља  тако  што  понуђач  уписује  тражене  податке  у  обрасце  који  су
саставни  део  конкурсне  документације.  Подаци  који  нису  уписани  у  приложене
обрасце, односно подаци који су уписани мимо образаца неће се уважити и таква
понуда ће се одбити.
Понуда се доставља у писаном облику у једном примерку,  на образцу из конкурсне
документације  и  мора бити  јасна  и недвосмислена,  читко  попуњена  – откуцана  или
написана  необрисивим мастилом и оверена и  потписана  од  стране  овлашћеног  лица
понуђача.
На полеђини коверте или на кутији навести назив 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.

Понуду доставити на адресу:  Народна библиотека ,,Свети Сава“, Љубићка 1, 34300
Аранђеловац,  са  обавезном  назнаком  на  коверти:  ,,НЕ  ОТВАРАТИ  – конкурсна
документација за јавну набавку бр.  ЈН  7/2014“. Понуда  се  сматра благовременом
уколико је примљена од стране наручиоца до 20. новембра 2014. године у 12 часова.
Уколико  се  понуда  шаље  Post  express-ом,  или  на  сличан  начин,  обавезно је  њено
ковертирање  на  претходно  описан  начин,  па  се  тек  затим  шаље  онако  како  је  то
организовано  и  предвиђено  од  стране  служби  за  брзо  слање  поште  (у  посебним
спољним омотима и сл.).

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и
сат пријема понуде. 

Понуда  коју наручилац није примио у року одређеном за  подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити,
сматраће се неблаговременом.

Неблаговремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца након
истека рока одређеног у позиву и конкурсној документацији.

Наручилац ће одбити све неодговарајуће и неприхватљиве понуде.
Одговарајућа  понуда  је  понуда  која  је  благовремена  и  за  коју је  утврђено  да

потпуно испуњава све техничке спецификације.
Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио

због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права
наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне
набавке.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да обрасце  дате у конкурсној документацији потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе понуђача који ће потписивати и печатом  оверавати
обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање
изјаве под материјалном и кривичном одговорношћу (Изјава о испуњавању услова из
члана 75. Закона, Изјава о независној понуди) који морају бити потписани и печатом
оверени од стране сваког понуђача из групе понуђача. Уколико се понуђачи определе
да један понуђач из групе понуђача потписује и печатом оверава обрасце дате у
конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјаве под
материјалном   и   кривичном   одговорношћу),   наведено   треба   дефинисати
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споразумом  којим  се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују
на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл.
81. Закона (Образац споразума поглавље VI).

V  3.  ОБАВЕШТЕЊЕ  О  МОГУЋНОСТИ  ДА  ПОНУЂАЧ  ПОНУДУ  МОЖЕ
ПОДНЕТИ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА
КОЈИ  ПОНУДА  МОЖЕ  БИТИ  ПОДНЕТА,  УКОЛИКО  ЈЕ  ПРЕДМЕТ  ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ОБЛИКОВАН ПО ПАРТИЈАМА:

Ова јавна набавка је обликована у четири партије.
Понуђач  може  да  поднесе  понуду  за  једну  или  више  партија.  Понуда  мора  да
обухвата најмање једну целокупну партију.  Понуђач је дужан да наведе да ли се
понуда односи на целокупну набавку или само на одређену партију.
-У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити
достављени  за  сваку  партију  посебно,  односно  могу  бити  достављени  у  једном
примерку за све партије.
-У случају да понудом нису обухваћене све ставке, тј. сви тражени елементи једне
партије, понуда се одбија као неисправна.

V 4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

V 5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ:

Понуђач може да измени, допуни или повуче понуду писаним Обавештењем пре истека
рока за подношење понуда.
Уколико  се  измена  понуде  односи  на  понуђену  цену,  цена  мора  бити  изражена  у
динарима а не у процентима.
Свако  обавештење о  изменама,  допунама  или  повлачењу понуде  биће припремљено
означено  и  достављено  са  ознаком  на  коверти  ,,ИЗМЕНА  ПОНУДЕ“,  ИЛИ
,,ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ“ .
Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда.

V  6.  ОБАВЕШТЕЊЕ  ДА  ПОНУЂАЧ  КОЈИ  ЈЕ  САМОСТАЛНО  ПОДНЕО
ПОНУДУ  НЕ  МОЖЕ  ИСТОВРЕМЕНО  ДА  УЧЕСТВУЈЕ  У  ЗАЈЕДНИЧКОЈ
ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач  који  је  самостално  поднео  понуду  не  може  истовремено  да  учествује  у
заједничкој  понуди  или  као  подизвођач,  нити  исто  лице  може  учествовати  у  више
заједничких понуда

V 7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ:

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима. Понуђач је дужан да у
понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе
његов назив као и проценат укупне вредности набавке које ће поверити подизвођачу, а
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која не може бити већа од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача.
Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености обавезних
услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама.

V 8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из из члана 75. став 1.
тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама. 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 наручиоца;
2.) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3.) понуђачу који ће издати рачун;
4.) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
5.)обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено, солидарно према
наручиоцу.

V 9.  ЗАХТЕВИ  У  ПОГЛЕДУ  НАЧИНА  И  РОКА  ПЛАЋАЊА,  ИСПОРУКЕ,
ЗАМЕНЕ   ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНИХ  ДРУГИХ ОКОЛНОСТИ ОД  КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ:

Захтеви  у погледу начина,  рока и услова плаћања 
Рок плаћања добара не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана од дана
доставе фактуре. Исплата се врши на текући рачун понуђача. Наручилац не дозвољава
аванс.

Захтев у погледу рока  и  начина испоруке  књига 
Рок испоруке књига не може бити дужи од 10 дана од дана закључења уговора.

Наручилац захтева испоруку свих тражених наслова у захтеваном року, односно не
дозвољава сукцесивну испоруку.

Књиге се испоручују путем поште на адресу наручиоца.

Захтев у погледу рока замене  књига 
Рок замене књига уколико се после примопредаје укажу неки недостаци не може
бити дужи од 10 дана од дана писане рекламације од стране наручиоца.

Захтев у погледу рока  важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда (члан 90.
ЗЈН).

У  случају  истека  рока  важења  понуде,  наручилац  је  дужан да  у  писаном  облику
захтева  од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати продужење рока важења понуде, не може мењати понуду.

V 10.  ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
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Цена у понуди се исказује у динарима са и без пореза на додату вредност и мора бити
фиксна.

V 11.  ПОДАЦИ  О  ДРЖАВНОМ  ОРГАНУ  ИЛИ  ОРГАНИЗАЦИЈИ,  ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ  ГДЕ  СЕ  МОГУ  БЛАГОВРЕМЕНО  ДОБИТИ  ИСПРАВНИ
ПОДАЦИ  О  ПОРЕСКИМ  ОБАВЕЗАМА,  ЗАШТИТИ  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ,
ЗАШТИТИ  ПРИ  ЗАПОШЉАВАЊУ,  УСЛОВИМА  РАДА  И  СЛ.,  А  КОЈИ  СУ
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Подаци  о  пореским  обавезама  се  могу  добити  у  Пореској  управи,  Министарства
финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике.

V 12. ЗАШТИТА ПОДАТАКА:

Наручилац је дужан да:
- Чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у

складу са законом, понуђач означио у понуди:
- Одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених

у понуди:
- Чува као пословну тајну и имена, заинтересованих лица и понуђача ,као и податке о

поднетим понудама, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и остали
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената, критеријума и рангирање
понуде.

V 13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОД НАРУЧИОЦА

Понуђач  може,  у писаном облику (или путем електронске  поште или факса),  на
адресу наручиоца Аранђеловац, Љубићка 1, са назнаком на лицу коверте: ,,Не отварати
– Књиге за библиотеку“  тражити од наручиоца додатне информације или појашњења
у  вези  са  припремањем  понуде  (електронском  поштом  на  адресу
biblsvsava@open.telekom.rs  факсом  на  034/712-148). Тражење  информација  и
појашњења телефонским путем није дозвољено.

V 14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ:

Наручилац  може захтевати  од понуђача  додатна  објашњења која  ће  му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код
понуђача, односно његових 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.
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V 15. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ:

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који се
односили на исти предмет набавке,за период од претходне три године.
Доказ може бити:
-правоснажна судска одлука или одлука другог надлежног органа;
-исправа  о  реализованом  средству  обезбеђења  испуњења  обавеза  у  поступку  јавне
набавке или испуњења уговорних обавеза;
-исправа о наплаћеној уговорној казни;
-рекламације потрошача,односно корисника,ако нису отклоњене у уговореном року;
-извештај  надзорног  органа  о  изведеним  радовима  који  нису  у  складу  са
пројектом,односно уговором;
-изјава  о  раскиду  уговора  због  неиспуњења  обавеза  дата  на  начин  и  под  условима
предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
-доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у
понуди као подизвођачи,односно чланови групе понуђача.
Наручилац  ће понуду  понућача који је  на  списку негативних референци одбити као
неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је понуђач
добио негативну референцу.
Ако предмет јавне набавке није истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну
референцу,наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза.
 
V 16. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

Одлука  о додели уговора  о јавној  набавци добара ЈН 7/2014 (књиге за библиотеку),
донеће се применом критеријума најниже понуђене цене за сваку партију посебно.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену,  као најповољнија
понуда биће изабран понуђач који је понуди најкраћи рок испоруке добара.

V  17.  ОБАВЕШТЕЊЕ  О  НАЧИНУ  И  РОКУ  ПОДНОШЕЊА  ЗАХТЕВА,ЗА
ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА:

Захтев   за   заштиту   права   може   да   поднесе   понуђач,   односно   свако
заинтересовано  лице  односно пословно удружење у име наведених лица.

Захтев за заштиту права се подноси Републичкој  комисији за заштиту права, а предаје
наручиоцу  непосредно или поштом препоручено са  повратницом. Копија захтева за
заштиту права се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим  уколико законом  није другачије одређено. О
поднетом захтеву за заштиту  права наручилац ће обавестити све учеснике у
поступку јавне набавке односно објавити на Порталу управе, најкасније у року од 2
дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава  врста поступка, садржина јавног
позива или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико
је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без
обзира на начин достављања. У том  случају подношењем захтева за  заштиту права
долази до застоја рока за подношење понуда.
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После доношења одлуке о додели уговора у складу са чланом 108. став 3. Закона
о јавним набавкама или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. ЗЈН,
рок за подношење захтева за заштиту права је 5  дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне  набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока  за подношење понуда, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог  подносиоца захтева, у  том захтеву се не могу   оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац  захтева  знао или  могао знати приликом подношења
претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у
износу од 40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-
016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи,
корисник: Буџет Републике Србије)

V 18. ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКУ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА:

Уговор ће бити закључен најкасније у року од 8 (осам) дана од дана истека рока за
подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5)
Закона. 

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Oбразац 1

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:
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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

                                  
                                                                                                     ПОНУЂАЧ                              
________________________
         Место и датум                                 М.П.                   _ __________________________
                                                                                              Име и презиме овлашћеног лица
        
                                                                                               ___________________________
                                                                                                     Потпис овлашћеног лица
                                        

Образац  2

 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ
                                 И ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ

1) Који наступа самостално
2) Који наступа са подизвођачима
3) Овлашћеног  члана групе понуђача

(заокружити)
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Под пуном моралном,материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем 
да је понуду за јавну набавку добара бр. ЈН 7/2014

(Књиге за библиотеку)

 Потписао:

(име и презиме,звање лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)

У име и за рачун понуђача.

(потпис лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)

Датум: ____________                                 Име и презиме одговорног лица – директора
                       
                                                             (Понуђач или овлашћеног члана Групе понуђача)
                                                   
                                                                                       ________________________________

_____________

                       М.П.                                             Потпис одговорног лица – директора

                                                                             __________________________________

НАПОМЕНА:  Уколико  понуду  саставља  и  потписује  одговорно  лице  –  директор
Понуђача,односно  одговорно  лице  –  директор  овлашћеног  члана  Групе  понуђача,
образац је неприменљив.

Образац 3

                    ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА 
         (СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

           За реализацију јавне набавке ангажоваћемо следеће подизвођаче

Р.бр. НАЗИВ ВРСТА ДОБАРА % УЧЕШЋЕ
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ПОДИЗВОЂАЧА КОЈУ НУДИ ПОДИЗВОЂАЧА
   1

  2

  3

Датум: ______________                              Име  и  презиме
овлашћеног лица 
                                                                                 ___________________________

                                      М.П.                                      Потпис овлашћеног лица
                                                                    __________________________

НАПОМЕНА:  Уколико  понуђач  наступа  самостално  или  у  групи,  образац  је
неприменљив.

Образац 4

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

1) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:
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Име особе за контакт:

Проценат  укупне  вредности  набавке
који ће извршити подизвођач:

Део  предмета  набавке  који  ће
извршити подизвођач:

2) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат  укупне  вредности  набавке
који ће извршити подизвођач:

Део  предмета  набавке  који  ће
извршити подизвођач:

Напомена: ОБРАЗАЦ  КОПИРАТИ  У  ПОТРЕБНОМ  БРОЈУ  ПРИМЕРАКА  ЗА
СВАКОГ ПОДИЗВОЂАЧА.

_______________________          М.П.                          _________________________
Место и датум                                                       Име и презиме овлашћеног лица
                                                                                __________________________
                                                                                       Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Уколико  понуђач  наступа  самостално  или  у  групи,образац  је
неприменљив

Образац 5

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА
(ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА)

У  складу  са  чланом  77.  став  4.  Закона  о  јавним  набавкама,  под  пуном
материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
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Понуђач_______________________________________________ (навести назив) у
поступку  јавне  набавке  мале вредности  добара  –  књига  за  библиотеку  код  Народне
библиотеке ,,Свети Сава“ Аранђеловац број ЈН 7/2014 испуњава све услове из члана 75.
Закона о јавним набавкама и то:

1. Понуђач  је  регистрован  код  надлежног  органа,  односно  уписан  у
одговарајући регистар;

2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, нису осуђивани за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;

3. Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време позива за подношење понуда;

4. Понуђач  је  измирио  доспеле  порезе,  доприносе  и  друге  јавне  дажбине  у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе, када понуђач има
седиште на њеној територији);

5. Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштит на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да
је ималац права интелектуалне својине.

Место: _____________________
Датум: _____________________ МП

Понуђач:___________________

Напомена: уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац 6

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА
(ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА)

У  складу  са  чланом  77.  став  4.  Закона  о  јавним  набавкама,  под  пуном
материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
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Подизвођач_______________________________________________  (навести
назив)  у  поступку  јавне  набавке  мале вредности  добара  –  књига  за  библиотеку код
Народне библиотеке ,,Свети Сава“ Аранђеловац број ЈН 7/2014 испуњава све услове из
члана 75. Закона о јавним набавкама и то:

1. Подизвођач  је  регистрован  код  надлежног  органа,  односно  уписан  у
одговарајући регистар;

2. Подизвођач  и  његов  законски  заступник  нису  осуђивани  за  неко  од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, нису осуђивани за
кривична  дела  против  привреде,  кривична  дела  против  животне  средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3. Подизвођач није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази
у време позива за подношење понуда;

4. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе, када подизвођач
има седиште на њеној територији);

Место: _____________________
Датум: _____________________ МП

Подизвођач:________________

Напомена: уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

Образац 7

             ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Изјављујем да наступамо као Група понуђача за јавну набавку добара бр. ЈН 7/2014
 - књиге за библиотеку-
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Овлашћујемо члана Групе _______________________________
да у име и за рачун осталих чланова Групе иступа пред наручиоцем.

Пун назив и 
Седиште члана 
Групе

Врста добара
коју нуди

Учешће члана
групе у понуди
(%)

Потпис  одговорног
лица  и  печат
чланова групе

Овлашћен члан __________________
М.П.

Члан групе __________________
М.П.

Члан групе __________________
М.П.

_________________
                                                                         ____________________________
Место и датум                                                Име и презиме овлашћеног лица
                                                                         ____________________________
                                                                              Потпис овлашћеног лица

                                                 М.П.

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално,образац је неприменљив.

Образац 8

                        ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ
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ПОНУЂАЧА

АДРЕСА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

МАТИЧНИ БРОЈ

ПИБ

РАЧУН

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

ТЕЛЕФОН

ТЕЛЕФАКС

НАПОМЕНА:  ОБРАЗАЦ  КОПИРАТИ  У  ПОТРЕБНОМ  БРОЈУ  ПРИМЕРАКА  ЗА
СВАКОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА.

__________________
Место и датум                                             ____________________________
                                                                      Име и презиме овлашћеног лица
                                                                     _____________________________
                                                                         Потпис овлашћеног лица

                                                     М.П.

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално,образац је неприменљив.

Образац 9

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
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У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести
назив  понуђача],  доставља  укупан  износ  и  структуру  трошкова  припремања понуде,
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.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум: М.П. Потпис понуђача

Образац 10

                                            Општи подаци о Понуђачу

Назив и седиште: ________________________
Матични број: ___________________________
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ПИБ:  ___________________________________
Особа за контакт: _________________________

На основу објављеног позива за доделу уговора за јавну набавку добара бр. ЈН 7/2014
достављамо

                                        ПОНУДУ бр:_____________

Да квалитетно извршимо испоруку тражених добара у складу са наведеним условима из
конкурсне документације,поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:

1. а) самостално б) заједничка понуда в) са подизвођачима

2. Рок плаћања                дана од дана испостављања фактуре (рок не може бити

краћи од 15 дана ни дужи од 45 дана од дана испостављања фактуре)

3. Рок за испоруку књига              дана од дана закључења уговора (рок не може
бити 
  дужи од 10 дана од дана закључења уговора)
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(без  ПДВ-а)
ПАРТИЈА I
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ПАРТИЈА II

Укупна  вредност
(без  ПДВ-а)
ПАРТИЈА III

Укупна  вредност
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ПАРТИЈА IV

Укупна  вредност
(без  ПДВ-а)
ПАРТИЈА V

Укупна  вредност
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ПАРТИЈА VI

Укупна  вредност
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ПАРТИЈА VII

Укупна  вредност
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ПАРТИЈА VIII
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(без  ПДВ-а)
ПАРТИЈА IX

Укупна  вредност
(без  ПДВ-а)
ПАРТИЈА X

Укупна  вредност
(без  ПДВ-а)
ПАРТИЈА XI

Укупна  вредност
(без  ПДВ-а)
ПАРТИЈА XII

Укупна  вредност
(без  ПДВ-а)
ПАРТИЈА XIII
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4. Рок за замену књига _            дана од дана примопопредаје књига (рок не може

бити дужи од 10 дана од дана примопопредаје књига)

5. Рок важења понуде износи                     дана  од дана  отварања понуде (рок

не може бити краћи од 30 дана)

VII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 
Под  пуном  материјалном  и  кривичном  одговорношћу  потврђујем  да  сам  понуду  у
поступку јавне набавке добара – књиге за библиотеке, код Народне библиотеке ,,Свети
Сава“  Аранђеловац,  број  ЈН  7/2014, поднео  независно,  без  договора  са  другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: М.П. Потпис понуђача

                                                                                    
VIII МОДЕЛ УГОВОРА

о јавној набавци добара  – Књиге за библиотеку
Број јавне набавке ЈН 7/2014
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Закључен _____________. године у Аранђеловцу између:

1. Народне библиотеке ,,Свети Сава“ у Аранђеловцу, ул. Љубићка 1, ПИБ 100766155 (у
даљем тексту: наручилац), коју заступа в.д. директора, Биљана Радашиновић и 
2.  _____________________________ из  ___________,  __________________,  ПИБ
__________ (у  даљем  тексту:  понуђач),  кога  заступа
_____________________________________________.

Члан 1.
Овим  уговором  се  регулишу  међусобни  односи  наручиоца  и  понуђача  у  погледу
куповине књига,  по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности код Народне
библиотеке ,,Свети Сава“ број ЈН 7/2014.

Члан 2.
Понуђач се обавезује да наручиоцу испоручи оне наслове књига, у оној количини и по
цени  како  је  то  наведено  у  списку  књига  који  се  односи  на  партију  број  ____  -
____________________  (навести  назив  партије)  из  Конкурсне  документације  бр.  ЈН
7/2014, објављене на Порталу јавних набавки 5. новембра 2014. године, као и рачун и то
у року од ___________ дана од дана закључења уговора.

Списак књига из става 1. овог члана је саставни део уговора.

Члан 3.
Наручилац је  дужан да изврши уплату износа,  наведеног  у достављеном рачуну,  на
текући рачун понуђача, у року од 45 дана од дана пријема рачуна.

Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да уколико у тренутку пријема књига буду постојали
неки недостаци, односно видљиве мане, купац ће путем писане рекламације тражити
од продавца замену истих књига, а продавац је у обавези да изврши замену књига у
року од  __  дана од дана пријема рекламације.

Члан 5.
Наручилац задржава право да раскине уговор због лоше сарадње која обухвата лоше
услуге, непоштовање рока и повећања цене која је наведена у рачуну понуђача из члана
2. овог уговора.

Члан 6.
Продавац  ће  предмет  уговора  из  члана  1.  вршити  __________  (самостално/са
подизвођачима/са групом понуђача)

Члан 7.
На питања која овим уговором нису изричито уређена, примењују се одредбе Закона о
облигационим односима и добри пословни обичаји.

Члан 8.
Наручилац  и  понуђач  су  сагласни  да  све  евентуалне  спорове  настале  поводом
реализације овог уговора реше споразумно. За спорове које уговорне стране не буду
решиле споразумно, надлежан је Привредни суд у Крагујевцу.
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Члан 9.
Уговор је састављен у четири истоветна примерка са важношћу оригинала, од којих
свака уговорна страна задржава по два.

   ЗА НАРУЧИОЦА    ЗА ПОНУЂАЧА
___________________   МП ______________________

              

                                                           .
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