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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 01-209 од 24.06. 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. 6/2014 

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.

16

IV

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

17

V

Упутство понуђачима како да сачине понуду 18

VI Образац понуде 24
VI-5,6 Изјава о испуњености обавезних услова 28,29

VII Образац изјаве о независној понуди 34
VIII Модел уговора 35

ОВА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ИМА УКУПНО 29 СТРАНА.
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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 6/2014 – 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 6/2014 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
6/2014“,  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 14. јул 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 14. јул 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 14. јул 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
дана  јавног  отварања  понуда  и  биће  достављена  у  року  од  3  (три)  дана  од  њеног
доношења свим понуђачима.
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

II 1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. ЈН 6/2014 су добра – књиге за библиотеку. Назив из општег
речника набавке 22113000 - књиге за библиотеке.

II 2. Партије
Предметна јавна набавка је обликована у 4 (четири) партије.

ПАРТИЈА I - 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.

БЕЛЕТРИСТИКА
Бр.

ком.

Укупна
цена без
ПДВ-а у

РСД

Укупна
цена са

ПДВ-ом у
РСД

 
Наслов Аутор

1 Бродолом Влада Арсић 2  
2 Деца комунизма, 1 – 

Магле са истока
Миломир Марић 2

3 Досије Богородица Вања Булић 1
4 Бриџет Џоунс – Луда за 

њим
Хелен Филдинг 2

5 Деца комунизма 2 – Људи 
новог доба

Миломир Марић 2

6 Опет он Тимур Вермес 2
7 Прва брачна ноћ Софи Кинсела 2
8 Срећник Николас Спаркс 2
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9 Уредник Марко Видојковић 2
10 Љубав у доба кокаина Симонида Милојковић 2
11 Последње пролеће у 

Паризу
Јелена Бачић Алимпић 2

12 Тајне вештине Марте 
Смарт

Урош Петровић 2

13 Београд испод Београда Зоран Љ. Николић, 
Видоје Д. Голубовић

2

14 У земљи белог облака Сара Ларк 2
15 Слоновски месец Џон Свини 2
16 Фројдова љубавница Карен Мак, енифер 

Кауфман
2

17 Очеви греси Џефри Арчер 2
18 Три лица једне љубави Шандор Мараи 2
19 Острво лептира Корина Боман 2
20 Добре самоубице Антонио Хил 2
21 Лек од бресквиног лишћа Зорица Кубуровић 2
22 Мери, Мери Џејмс Патерсон 2
23 Фајронт у Сарајеву Др Неле Карајлић 2
24 Van Gogh – Tragovi 

prošlosti
Звонимир Ђукић 
Ђуле, Србољуб 
Радивојевић Срба

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“, 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.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН6/2014 - 5/29 5



ПАРТИЈА II – 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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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.
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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. Плима сећања Сидни Шелдон 2
2. Скривени доказ Сандра Браун 2
3. Погоди ко сам Џејмс Озвалд 2
4. Стани, срце Зорана Шулц 2
5. Бал под маскама Беатриз Вилијамс 2
6. Стихови у песку Сара Шеридон 2
7. Странац у ноћи Вероника Хенри 2
8. Борнов двобој Дејвид Ладлам 2
9. Скерлетно слово Натанијел Хортон 2
10. Пали анђео Нора Робертс 2
11. Боја дубоке воде Брана Радевић 2
12. Огледало душе Аманда Квик 2
13. Истина о љубави Дебора Макинли 2
14. Савршен поклон Карен Свон 2
15. Икона Гари Ван Хас 2
16. Проклетство Харолд Робинс 2
17. Завера Макијавели Мајкл Енис 2
18. Кључ за Елизу Роберто Константини 2
19. Сјај звезда Сидни Шелдон 2
20. Dr Sleep Стивен Кинг 2
21. Сто дана кише Филип Латиновић 2
22. Ако сутра не постоји Гијом Мусо 2
23. Зачарани круг Аманда Квик 2

Укупна цена
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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 III – 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:               

        

Р.бр.

Светски бестселери
Бр.

ком.

Укупна
цена без
ПДВ-а у

РСД

Укупна
цена са

ПДВ-ом у
РСД

 
Наслов Аутор 

1.
Берлин

Џејмс Патерсон, Марк 
Саливен 2

2. Тајне сневане у Истанбулу Нермин Јилдрим 2
3. Бела врана Сали Грин 2
4. Досије Сноуден Лук Хардинг 2
5. Жена из Париза Санта Монтефјоре 2
6. Заувек пријатељи Данијела Стил 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;
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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 – ИСТОРИЈА

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.

Историја
Бр.

ком.

Укупна
цена без
ПДВ-а у

РСД

Укупна
цена са

ПДВ-ом у
РСД

 
Наслов Аутор 

1. Жене солунци говоре Антоније Ђурић 2
2. У име народа Срђан Цветковић 1
3. Србија у Великом рату 1914-1918 Мира Радојевић, 

Љубодраг Димић
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.

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 четири партије, 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);
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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);
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
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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. 

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  6/2014“. Понуда  се сматра благовременом
уколико је примљена од стране наручиоца до 14. јула 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
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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
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:
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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
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.
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V 10.  ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ

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.
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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.

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 6/2014 (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

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН6/2014 - 16/29 16



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.

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:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број  понуђача
(ПИБ):

Име особе за контакт:
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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)

Под пуном моралном,материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем 
да је понуду за јавну набавку добара бр. ЈН 6/2014

(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)
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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
ПОДИЗВОЂАЧА

ВРСТА ДОБАРА
КОЈУ НУДИ

% УЧЕШЋЕ
ПОДИЗВОЂАЧА

   1

  2

  3

Датум: ______________                              Име  и  презиме
овлашћеног лица 
                                                                                 ___________________________

                                      М.П.                                      Потпис овлашћеног лица
                                                                    __________________________
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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:

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:
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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

Понуђач_______________________________________________ (навести назив) у
поступку  јавне набавке  мале вредности  добара –  књига  за  библиотеку код Народне
библиотеке ,,Свети Сава“ Аранђеловац број ЈН 6/2014 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);
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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

Подизвођач_______________________________________________  (навести
назив)  у  поступку  јавне набавке  мале  вредности  добара  –  књига за  библиотеку  код
Народне библиотеке ,,Свети Сава“ Аранђеловац број ЈН 6/2014 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);
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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 6/2014
 - књиге за библиотеку-

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.
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_________________
                                                                         ____________________________
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

ПОНУЂАЧА

АДРЕСА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

МАТИЧНИ БРОЈ

ПИБ

РАЧУН

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

ТЕЛЕФОН

ТЕЛЕФАКС
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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

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.
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Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум: М.П. Потпис понуђача

Образац 10

                                            Општи подаци о Понуђачу

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

На основу објављеног позива за доделу уговора за јавну набавку добара бр. ЈН 6/2014
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
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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)

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  6/2014, поднео  независно,  без  договора  са  другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: М.П. Потпис понуђача
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА
о јавној набавци добара  – Књиге за библиотеку

Број јавне набавке ЈН 6/2014

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 6/2014.

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
6/2014, објављене на Порталу јавних набавки 25. јуна 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.
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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.

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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