Општина Мионица
Војводе Мишића бр.30, 14242 Мионица

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈН МВ 404-75/2019
Набавка добара
Економско оснаживање породичних домаћинстава избеглих лица кроз
доходовне активности,
обликована по партијама:
Партија 1 – пакет за Сандру Радоњић,
Партија 2 – пакет за Милену Пећанац,
Партија 3 – пакет за Петра Вукчевић,
Партија 4 – пакет за Жељка Радмановић ,
Партија 5 – пакет за Драгана Поповић,
Партија 6 – пакет за Миодрага Милић,
Партија 7 – пакет за Бојана Лаловић.

Рок за подношење понуда је 13.11.2019.године до 10,00.
Отварање понуда обавиће се 13.11.2019. године у 11,00.

Новембар 2019. године
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
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Конкурсна документација садржи укупно 47 странa
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Општина Мионица
Адреса: Војводе Мишића 30 , 14242 Мионица
ПИБ: 101391896, МБ 07188781
Интернет страница: www.mionica.rs
Тел. 014/3422-020
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности
у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 404-75/2018 је набавка добара - Економско
оснаживање породичних домаћинстава избеглих лица кроз доходовне
активности
4.Процењена вредност
Укупна процењена вредност набавке из тачке I ове Одлуке процењује се на
833.333,00 динара без ПДВ-а, односно 1.000.000,00 динара без ПДВ-а.
Партија 1 –166.666,67 динара без ПДВ-а, односно 200.000,00 динара са ПДВом
Партија 2 –148.333,33 динара без ПДВ-а, односно 178.000,00 динара са ПДВом
Партија 3 – 42.500,00 динара без ПДВ-а, односно 51.000,00 динара са ПДВ-ом
Партија 4 –166.666,67 динара без ПДВ-а, односно 200.000,00 динара са ПДВом
Партија 5 –109.166,67динара без ПДВ-а, односно 131.000,00 динара са ПДВ-ом
Партија 6 – 97.500,00 динара без ПДВ-а, односно 117.000,00 динара са ПДВом
Партија 7 –102.500,00 динара без ПДВ-а, односно 123.000,00 динара са ПДВом
5. Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања позива за
подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно до 13.11.2019. године
до 10:00 сати.
6. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт: Јелена Јовановић
Е - mail адреса : јаvnenabavke@mionica.rs

3
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
ЈНМВ бр 404-75/2019

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 404-75/2019 је набавка добара - економско
оснаживање породичних домаћинстава избеглих лица кроз доходовне
активности .
Ознака и назив из ОРН:
16100000 - машине за припремање и култивисање земље у пољопривреди и
шумарству;16000000 – пољопривредне машине; 42611000 – специјалне
машине и алати; 44200000 – конструкциони производи; 39300000 – разна
опрема
2. Партије
Набавка је обликована у 7 партија:
Партија 1 – пакет за Сандру Радоњић,
Партија 2 – пакет за Милену Пећанац,
Партија 3 – пакет за Петра Вукчевић,
Партија 4 – пакет за Жељка Радмановић ,
Партија 5 – пакет за Драгана Поповић,
Партија 6 – пакет за Миодрага Милић,
Партија 7 – пакет за Бојана Лаловић.

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, ОПИС ДОБАРАТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ВРСТА ДОБАРА
Предмет јавне набавке бр. 404-75/2019 је набавка добара - економско
оснаживање породичних домаћинстава избеглих лица кроз доходовне
активности .
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА(ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА)
Комисија за избор породица избеглих лица на подручју општине
Мионица за доделу
помоћи за економско оснаживање кроз доходовне
активности је утврдила да се за изабране Кориснике набави следеће:
- ПАРТИЈА 1 Сандра Радоњић из Маљевића
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1. Рото коса 1.65 „или одговарајуће“ са истим или бољим
карактеристикама.
2. Прскалица тракторска 440l
Косачица мора дa задовољи следеће захтеве: универзалност употребе
(рад на равним и нагнутим теренима), чистоћа реза (за све врсте трава без
oштећења), велике rрадне брзине и учинци, лако и једноставно одржавање.
Карактеристике:
Тежина:290 kg
Радни захват:1,65 m
Број обртаја:2100/мин
Два диска
Број ножева: 6
Прскалица тракторска 440 литара
Карактеристике:
Пумпа BM 65/30,
Проточна количина: 65
Радни притисак мах (bar): 20
Број обртаја: 550
Потребна снага: 3,1
Број мебрана: 2
Маса : 13кг

- ПАРТИЈА 2 Милена Пећанац из Паштрића
1.Ekscentar brusilica PEX 220A
- 1комад
2.Сајла за канализацију
- 3 комада
3. Маказе за пп цеви
- 2 комада
4. Stanley сет аку алата FMCK464D2 - 1 комад
5. Аку одвијач BOSCH18LI
- 1 комад
6. Пегла за цеви
- 1 комад
7. I Papagaj 250mm
- 1 комад
8. Црево за канал Flehy DN 300bar 100 M22x1/8 30m – прибор машине за прање
под високим притиском
- 1 комад
9. Дизна за канал R1/8 0,35 без централне рупе – прибор машине прање под
високим притиском
- 1 комад
10. HD 5/15C Pluus* - прибор машине прање под високим притиском - 1 комад
11. Адаптер Easy Lock – M22x1,5 (R+M) 4.111-034.0 – прибор машине за прање
под високим притиском
- 1 комад.
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- ПАРТИЈА 3 Петар Вукчевић из села Мионице
1. Пластеник комплет 15х5 истих или
бољих карактеристика
Савијене цеви 14 комада,
Врата 2 комада,
Праве цеви 15м,
Фолија 20х8,
Мрежа 15х7,5,
Славине 7 комада,
Кап по кап 105м,
Доводно црево 5м са прикључком,
Поцинковане шелне 14 комада.
Превоз и монтажа до места испоруке на
територији општине Мионица

- ПАРТИЈА 4 Жељко Радмановић из Осеченице
1. Рото фреза 1.65m IMT 619.091 „или одговарајуће“ са истим или бољим
карактеристикама
2. Моторна коса FS 350
Рото фреза намењене за обраду земљишта за све видове пољопривредне
производње и у тежим условима рада.
Карактеристике:
Тип: лако померљива фреза,
Радни захват 165 cm,
Број ножева на ротору : 32
Потребна снага трактора 30 KS,
Дужина померања у страну: 40cm,
Тежина: 195кг
Моторна коса
Карактеристике:
Запремина мотора (ccm): 40,2
Снага (kw / KS) 1,6 / 2,2
Тежина (Kg) 7,3
Основни резни алат: трокраки метални нож
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- ПАРТИЈА 5 Драган Поповић из Ракара
Техничка спецификација производа:
KULTIVATOR VTB 660
tip motora
zapremina motora
Snaga motora/broj obrtaja
radna sirina
broj rotora
brzina
masa

RATO R 180
179 cm3
3,5kw/3600 rpm
600mm
6
1napred+1nazad
61kg

Motorna testera Villager VGS 5032 PE (Euro 2)
tip motora
zapremina motora
Snaga motora/broj obrtaja
Dužina vodilice
Model vodilice
Broj zuba lanaca
Model lanca
Rezervoar za gorivo

Dvotaktni, vazdušno hlađeni
50,9 cm3
2,2kw/11000rpm
450mm
Speed Cut; 45cm;325;1.3mm
36
95TXLO72E;325;1.3mm
550ml

Rezervoar za ulje

360ml

Aproksimativna masa

5,1kg

Produktivnost
Snaga
Strujni napon
Frekvencija struje
Efikasnost dostave
Dimenzije pumpe
Težina same pumpe

Uređaj za navodnjavanje - Potok
Na dubini od 1m 1500l/čas
Na dubini od 40m 432l/čas
225W
220V
50Hz
10m minimum , 60m maksimum
315mm/100mm (V/Š)
3,6kg
7

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
ЈНМВ бр 404-75/2019

Ručna kružna testera Premium 1600W VLP 605
230V – 50Hz
1600W
185mm
45 /̊ 90 ̊ 40/62mm
4500/min
6,03 kg

Napon
Snaga
Prečnik lista testere
Dubina reza
Broj obrtaja
Masa

Električna brusilica ugaona Premium VLP 436 KK 1050W
Snaga
Broj obrtaja u praznom hodu
Prečnik brusne ploče
Podesiva ručica
Masa

1050W
8800/min
150mm
3 položaja
3,7 kg

Električna vibraciona bušilica VLP 229 KK
Tip elektro-motora
Elektro-motor sa četkicama
napon
230 V ~ 50 Hz
1050 W
priključna snaga
0 - 3000 o/min
broj obrtaja u praznom hodu
prečnik stezne glave
13 mm
kapacitet bušenja
čelik
13 mm
beton
20 mm
drvo
30 mm
masa
3.50 kg
OPREMA: podesiva ručica,graničnik dubine, ključ za futer

Električna testera Villager VET 2440
Tip motora
Radni napon
Priključna snaga
Dužina vodilice
Model vodilice
Broj zuba lanaca

Elektro-motor
230 V ~ 50 Hz
2400 W
400mm
Oregon 40cm 3/8 1.3mm
28,5
8
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Model lanca
Brzina lanca
Zapremina rezervoara za ulje
Masa

Oregon 3/8 1.3mm
14m/s
200ml
5,6 kg

- ПАРТИЈА 6 –
Миодраг Милић из села Мионице
Aparat CARIMIG 200We
MIG/MAG Inverter
Priključni napon
Hlađenje
Područje zavarivanja
Intermitenca 20% 100%
Prečnik žice
Težina
Dimenzije

230V / 50 Hz
ventilator
MIG 30-200 A
200 A 77 A
0,6–1,0 mm
15 kg
490x190x335 mm

Brusilica GA 5030 – Tehničke karakteristike
Snaga
Broj obrtaja u praznom hodu
Brusna ploča
Navoj vretena
Masa
Dimenzije
Ključevi nasadni 6171 171 deo
1/4“-prihvat četvorougao
Nastavak
Adapter

720 W
11.000 min-1
ø 125 mm
M14 x 2
1,8 kg
(D x Š x V) 266 x 138 x 103 mm

50/100 mm
1/4“-četv-na 1/4“-šest
4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14
Šestougao
mm
Dužina
50 mm 4/5/6/7/8/9/10 mm
E4/E5/E6/E7/E8,FL4/FL5.5/FL6.5/FL7, PH0/PH1/PH2,PZ0/PZ1/PZ2
TX8/TX9/TX10/TX15/TX20/TX25/TX27/TX30
TXB8/TXB9/TXB10/TXB15/TXB20/TXB25,TXB27/TXB30
SW3/SW4/SW5/SW6
1/4 prihvat šestougao “
RM5/RM6/RM7/RM8/RM9,M5/M6/M8
TX5/TX6/TX7, TXB7/TXB10/TXB15/TXB20 /TXB25 /TXB27 /TXB30 /TXB40 /TXB45
FL8/FL10/FL12,PH3/PH4,PZ3/PZ4
SW7/SW8/SW10/SW12/SW14
9
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TX40/TX45/TX50/TX55/TX60/TX70
TXB40/TXB45/TXB50/TXB55/TXB60/TXB70
3/8“-prihvat četvorougao
Šestougao
Dužina
E10/E11/E12/E14/E16/E18
Za svećice
Adapter
1/2“-prihvat četvorougao
Nastavak
Adapter 1/2“-četvorougao na 5/16“-šestougao
Adapter 1/2“- na 3/8“- četvorougao
Šestougaoni 10/11/12/13/14/15/16/17/18/
19/20/21/22/24/27/30/32 mm
Dužina
E20/E24,
Ključ za svećice
Imbus
SW1/SW1.5/SW2/SW2.5/SW3/SW4/SW5
Ključevi viljuškasti 5-12PK 6-32
veličina
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17,
18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32
mm
Materijal

10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm
63 mm 10/11/12/13/14/15 mm
18 mm
1/4“-četv-na 1/4“-šest
125/250 mm

75 mm 16/17/18/19/22 mm
16/21 mm

6-32 mm

Chrom-Vanadium

Ključ okasti RS12PK 6-32
veličina
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17,
18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32
mm

6-32 mm

Materijal
Chrom-Vanadium
Stega bravarska 721/6 125mm IRONGATOR - 721/6 ili odgovarajuća sa istim ili
boljim karakteristikama
kućište od sivog liva
vreteno zaštićeno od oštećenja
uniPRO vođice omogućavaju precizan rad pokretnih delova
ova stega može se lako kombonovati sa okretnim postoljem
čeljusti od ugljeničnog čelika, kovane i poboljšane
10
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kućište lakirano, čeljusti zaštićene od korozije, ostali delovi presvučeni cinkom
DIMENZIJE:
-širina B
125 mm
-max. otvor D
160 mm
-dužina stege L
336 mm
-visina C
73 mm
-težina
14400 gr
a=66mm; b=44mm; c=95mm
Bušilica HR 2470
Prihvat alata

SDS-PLUS

Snaga

780 W

Broj obrtaja u praznom hodu

0 - 1.100 min-1

Broj udaraca

0 - 4.500 min-1

Jačina pojedinačnih udaraca

2,4 J

Učinak bušenja (čelik|beton|drvo ø)

13/24/32 mm

Učinak bušenja (krunasto svrdlo ø)

65 mm

Masa

2,9 kg

Dimenzije (D x Š x V)

370 x 84 x 214 mm
- ПАРТИЈА 7 –
Бојан Лаловић из Мионице

Ledomat Brema CB 184 ili odgovarajući sa istim ili boljim karakteristikama
Dimenzije:

355 x 404 x 590 mm bez nogara ( 5 mm)

Proizvodnja leda

21 kg/ 24 sata

Depozit

4 kg

Neto težinа

28 kg

Hlađenje

Vodeno

Snaga
320 W
Klima Vivax ACP-12H35AEAC ili odgovarajući sa istim ili boljim
karakteristikama
Kapacitet hlađenja

12000 BTU

Kapacitet grejanja

13000 BTU

Temperaturni raspon rada

- 7 °C do 43°C

Energetska klasa

E/E
11
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Сва понуђена добра морају бити истих или бољих карактеристика
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА
Квалитативна и квантитивна контрола пријема добара вршиће се уз присуство
представника обе уговорне стране на месту испоруке добара, оценом да ли су
испоручена добра у складу са техничком спецификацијом и да ли испоручена
добра испуњавају одговарајући квалитет.
Наручилац има право на рекламацију квалитета, у ком случају је дужан да
уложи приговор без одлагања, а Понуђач се обавезује да у року од 5 (пет) дана
од улагања приговора испоручи добра која одговарају захтевима Наручиоца.
РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА
Рок испоруке - не дужи од 10 дана од дана закључења уговора.
МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА
Испорука добара се врши на адресу oпштинe Мионица - франко испорука.
Трошкови испоруке падају на терет понуђача и треба да буду урачунати у
цену добара.
IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Конкурсна документација за предметну јавну набавку НЕ садржи техничку
документацију и планове.

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

1.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а
испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

Р.бр

1.

2.

3.

4.

5.

Да је регистрован код надлежног
органа,
односно
уписан
у
одговарајући регистар (чл. 75. ст.
1. тач. 1) ЗЈН);
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
ИЗЈАВА (Образац изјаве понуђача,
дела против животне средине,
дат је у поглављу V одељак 3.),
кривично дело примања или
којом понуђач под пуном
давања мита, кривично дело
материјалном и кривичном
преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2)
одговорношћу потврђује да испуњава
ЗЈН);
услове за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и
Да је измирио доспеле порезе,
став 2. ЗЈН, дефинисане овом
доприносе и друге јавне дажбине
конкурсном документацијом
у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када
има седиште на њеној територији
(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
Да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне
средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на
снази у време. подношења
понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).
Да

има

важећу

дозволу За

предметну

набавку

није
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надлежног органа за обављање предвиђена
делатности која је предмет јавне прописом.
набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5)
ЗЈН);

дозвола

посебним

ДОДАТНИ УСЛОВИ
Конкурсном документацијом нису предвиђени додатни услови за учешће у
предметној јавној набавци.

2.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

➢ Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке
наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и
4. у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач
доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац изјаве понуђача, дат је у
поглављу V одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом
конкурсном документацијом.
➢ Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1)
до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ
подизвођача (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V одељак 3.),
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
➢ Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а
додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац изјаве
понуђача, дат је у поглављу V одељак 3.)мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
➢ Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
➢ Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о
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испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију
свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном,
примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене
доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености
обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке
(свих или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да
достави:
• ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1)
Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у
табеларном приказу обавезних услова – Доказ:
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно
извод из регистра надлежног привредног суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно
извод из одговарајућег регистра.
2)
Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у
табеларном приказу обавезних услова – Доказ:
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног
суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно
седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује
да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не
обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у
надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред
уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем
подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва
или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није
осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита;
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани
криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није
осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из
казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а,
којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела
организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или
према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више
зсконских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе,
да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
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преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3)
Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у
табеларном приказу обавезних услова - Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду
надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75.
став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

•

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа, и то:
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, доказ из члана 75.
став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у регистру који води
Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан
на интернет страници Агенције за привредне регистре - www. apr.gov.rs
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са
законом којим се уређује електронски документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом,
јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од
стране надлежних органа те државе.

3.а. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.ЗАКОНА
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ

1)
2)

3)

4)

Понуђач __________________________________________________________
у поступку јавне набавке мале вредности - економско оснаживање породичних
домаћинстава избеглих лица кроз доходовне активности, ЈН број 404-75/2019
за
партију-__________________________________________________________________
испуњава све услове из чл. 75.
Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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;
Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на
њеној територији);
Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;

Место:____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду за више партија потребно је исти копирати
и попунити за сваку партију појединачно.

3.б. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.ЗАКОНА
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________
у
поступку
јавне набавке мале вредности - економско оснаживање породичних
домаћинстава избеглих лица кроз доходовне активности, ЈН број 404-75/2019
за
партију-_______________________________________________________________________
испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, 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, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште
на њеној територији).
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде;

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

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

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
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1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
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.
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: Општина Мионица, ул. Војводе Мишића 30,14242
Мионица, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара - економско
оснаживање породичних домаћинстава избеглих лица кроз доходовне
активности, ЈН бр. 404-75/2019 – за партију _________(навести број
партије) - НЕ ОТВАРАТИ. Понуда се сматра благовременом уколико је
примљена од стране наручиоца до 13.11.2019 године до 10,00 часова .
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда 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.
ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ:
1.Образац изјаве понуђача о испуњености обавезних услова за учешће у
поступку јавне набавке (Поглавље V)
2. Образац изјаве подизвођача о испуњености обавезних услова за учешће у
поступку јавне набавке, уколико понуђач подноси понуду са
подизвођачем(Поглавље V)
3.Образац структуре цене са упутством како да се попуни(Поглавље VII)
4. Образац понуде (Поглавље VIII)
5. Модел уговора(Поглавље IX)
6. Образац изјаве о трошковима понуде (напомена: ова изјава није обавезна)
(Поглавље X )
7. Образац изјаве о независној понуди(Поглавље XI)
8.Споразум сачињен на начин одређен чланом 81. ЗЈН (уколико понуду
подноси група понуђача)
3. ПАРТИЈЕ
Јавна набавка је обликована у 5 партија.
Напомена:
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да
обухвати најмање једну целокупну партију.
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Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну
набавку или само на одређене партије (Образац изјаве из поглавља VII)
У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити
поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. УПОТРЕБА ПЕЧАТА
Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна

6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која
документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина
Мионица, Војводе Мишића бр.30, 14242 Мионица, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку бр. 404-75/2019 за партију________- НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку бр.404-75/2019 за партију________- НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку бр.404-75/2019 за партију________- НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку бр.404-75/2019 за
партију________- НЕ ОТВАРАТИ”.
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.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.
7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у
више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VIII), понуђач наводи на који начин подноси
понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду,
или подноси понуду са подизвођачем.
8. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу
понуде (поглавље VIII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат
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укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити
већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у
уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који
су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како
се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља V одељак 3.).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

•
•

Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана
81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то :
Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара
или заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају
задругари.
10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
10.1. Захтеви у погледу начина и услова плаћања.
Плаћање: у року од 45 дана од дана уредно испостављеног рачуна
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
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10.2 Захтев у погледу рока и места испоруке добара
Место испоруке, Општина Мионица,Војводе Мишића бр.30, 14242 Мионица
Трошкови испоруке падају на терет Испоручиоца.
Рок за испоруку добара по предметној набавци је максимално 10 дана од дана
закључења уговора.
У случају да понуђач понуди дуже рокове испоруке, понуда ће се сматрати
неприхватљивом и неће се разматрати.
10.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може
мењати понуду.
10.4. Захтеви у погледу гарантног рока и квалитета
У складу са траженом техничком спецификацијом.
Квалитативна и квантитивна контрола пријема добара вршиће се уз присуство
представника обе уговорне стране на месту испоруке добара, оценом да ли су
испоручена добра у складу са техничком спецификацијом и да ли испоручена
добра испуњавају одговарајући квалитет.
Наручилац има право на рекламацију квалитета, у ком случају је дужан да
уложи приговор без одлагања, а Понуђач се обавезује да у року од 5 (пет) дана
од улагања приговора испоручи добра која одговарају захтевима Наручиоца.
11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке( трошкови испоруке), с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир
цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан
да тај део одвојено искаже у динарима.
12. 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
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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.
13. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Наручилац за предметну јавну набавку није предвидео средстава финансијског
обезбеђења.
14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља
на располагање.
15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може путем електронске поште на e-mail:
javnenabavke@mionica.rs;тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 3 дана пре истека рока
за подношење понуде, радним данима од понедељка до петка у току радног
времена од 08-14 часова.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту
информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН
бр.404-75/2019
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем
понуде телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. Закона.
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16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА
И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача,
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и
код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку
отварања.
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.
17. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ о постојању негативне
референце понуђача, у складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама.
18.
ВРСТА
КРИТЕРИЈУМА
ЗА
ДОДЕЛУ
УГОВОРА,
ЕЛЕМЕНТИ
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ
КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.
19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок
испоруке добара .
20. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која се налази
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на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве из поглавља V
одељак 3.).
21. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
22. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано
лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и
који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца
противно одредбама овог закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља
непосредно, електронском поштом на e-mail: javnenabavke@mionica.rs
или
препорученом пошиљком на адресу наручиоца. Захтев за заштиту права се
може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. Наручилац
објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних
набавки, и на на својој интернет страници најкасније у року од 2 дана од дана
пријема захтева за заштиту права који садржи све податке из Прилога
3Љ.Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца до
најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2.
ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац
исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока од 3 дана пре
подношења понуда, сматраће се благовременим уколико је примљен од стране
наручиоца најкасније до истека рока за подношење понуда,
Подношење захтева за заштиту права задржава даље активности наручионица
осим даљих активности наручиоца у складу са одредбама члана 150. ЗНЈ.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева
за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних
набавки
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда,
а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
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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 уплати таксу од 60.000,00 динара на
евиденциони рачун за уплату таксе за подношење захтева за заштиту права.
Број евиденционог рачуна је: 840-30678845-06, позив на број је број или ознака
набавке, сврха уплате: Такса за ЗЗП, назив наручоица, број или ознака јавне
набавке на коју се односи, прималац: Буџет Републике Србије.
Упутство за уплату таксе за подношење захтева за заштиту права може се
пронаћи на линку Уплата таксе из Републике Србије
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167.Закона
23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен
уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту
права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом
112. став 2. тачка 5) Закона.
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VIII-а Образац структуре цене са упутством како да се попуни за Партију 1
Red
broj

1.
2.

količi
na

NAZIV
ARTIKLA

Jed.
mere

Roto kosa 1.65 „ili odgovarajućе“sa istim ili
boljim
karakteristikama
.

kom

1

Prskalica traktorska 440l „ili odgovarajućе“sa
istim ili boljim karakteristikama

kom

1

Trazeni artikal
„ili odgovarajućе“sa
istim ili boljim
karakteristikama
(Navesti tip i tehnicke
karakteristike)

JEDINIČNA
CENA
BEZ PDV-a

UKUPNA CENA

UKUPNA CENA BEZ PDV-a:

PDV:
UKUPNA CENA SA PDV-om:
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђачи су обавезни да дају цене за сваку ставку из спецификације, у супротном ће се понуда одбити као неприхватљива.
•
•
•
•

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
У случају да понуђач нуди одговарајућа добра другог произођача, која морају бити у складу са траженим техничким карактеристикама из
конкурсне документације навести тип добра и његове техничке карактеристике.
уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке
уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке
уписати укупну вредност без ПДВ-а,износ ПДВ-а и укупну вредност са ПДВ-ом
Понуђач
Потпис одговорног лица:

Датум:
_________________

М.П.

____________________________
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VIII-б Образац структуре цене са упутством како да се попуни за
Партију 2

Red
broj

1.

NAZIV
ARTIKLA

„ili
boljim

količi
na

kom

1

kom

3

2.

Ekscentar brusilica PEX
odgovarajućе“sa
istim
karakteristikama
Сајла за канализацију

3.

Маказе за пп цеви

kom

2

4.

kom

1

kom

1

6.

Stanley сет аку алата FMCK464D2
„ili
odgovarajućе“sa
istim
ili
boljim
karakteristikama
Аку одвијач BOSCH18LI „ili odgovarajućе“sa
istim ili boljim karakteristikama
Пегла за цеви

kom

1

7.

I Papagaj 250mm

kom

1

8.

Црево за канал Flehy DN 300bar 100
M22x1/8 30m – прибор машине за прање
под високим притиском „ili odgovarajućе“sa
istim ili boljim karakteristikama
Дизна за канал R1/8 0,35 без централне
рупе – прибор машине прање под високим

kom

1

kom

1

5.

9.

220A
ili

Jed.
mere

Trazeni artikal
„ili odgovarajućе“sa
istim ili boljim
karakteristikama
(Navesti tip i tehnicke
karakteristike)

JEDINIČNA
CENA
BEZ PDV-a

UKUPNA CENA
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притиском
10.

11.

HD 5/15C Pluus* прибор машине за прање
под високим притиском „ili odgovarajućе“sa
istim ili boljim karakteristikama
Адаптер Easy Lock – M22x1,5 (R+M) 4.111034.0 – прибор машине за прање под
високим притиском „ili odgovarajućе“sa istim
ili boljim karakteristikama

kom

1

kom

1

UKUPNA CENA BEZ PDV-a:
PDV:

UKUPNA CENA SA PDV-om:
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђачи су обавезни да дају цене за сваку ставку из спецификације, у супротном ће се понуда одбити као неприхватљива.
•
•
•
•

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
У случају да понуђач нуди одговарајућа добра другог произођача, која морају бити у складу са траженим техничким карактеристикама из
конкурсне документације навести тип добра и његове техничке карактеристике.
уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке
уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке
уписати укупну вредност без ПДВ-а,износ ПДВ-а и укупну вредност са ПДВ-ом.

Понуђач
Потпис одговорног лица:

Датум:
_________________

М.П.

____________________________
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VIII-в Образац структуре цене са упутством како да се попуни за
Партију 3
Re
d
broj

NAZIV
ARTIKLA

Пластеник комплет

1.

Jed.
mere

količ
ina

kom

1

Trazeni artikal
„ili odgovarajućе“sa istim
ili boljim karakteristikama
(Navesti tip i tehnicke
karakteristike)

JEDINIČNA
CENA
BEZ PDV-a

UKUPNA CENA

UKUPNA CENA BEZ PDV-a:
PDV:

UKUPNA CENA SA PDV-om:

•
•
•
•

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђачи су обавезни да дају цене за сваку ставку из спецификације, у супротном ће се понуда одбити као неприхватљива.
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
У случају да понуђач нуди одговарајућа добра другог произођача, која морају бити у складу са траженим техничким карактеристикама из
конкурсне документације навести тип добра и његове техничке карактеристике
уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке
уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке
уписати укупну вредност без ПДВ-а,износ ПДВ-а и укупну вредност са ПДВ-ом.
Понуђач
Потпис одговорног лица:

Датум:

_________________

М.П.

____________________________
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VIII-г Образац структуре цене са упутством како да се попуни за
Партију 4
Red
broj

1.

2.

NAZIV
ARTIKLA

Jed.
mere

koli
čina

Рото фреза 1.65mm ИМТ 619.091 „ili
odgovarajućе“sa
istim
ili
boljim
karakteristikama
Моторна коса FS 350 „ili odgovarajućе“sa
istim ili boljim karakteristikama

kom

1

kom

1

Trazeni artikal
„ili odgovarajućе“sa istim
ili boljim karakteristikama
(Navesti tip i tehnicke
karakteristike)

JEDINIČNA
CENA
BEZ PDV-a

UKUPNA CENA

UKUPNA CENA BEZ PDV-a:
PDV:
UKUPNA CENA SA PDV-om:
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђачи су обавезни да дају цене за сваку ставку из спецификације, у супротном ће се понуда одбити као неприхватљива.
•
•
•
•

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
У случају да понуђач нуди одговарајућа добра другог произођача, која морају бити у складу са траженим техничким карактеристикама из
конкурсне документације навести тип добра и његове техничке карактеристике
уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке
уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке
уписати укупну вредност без ПДВ-а,износ ПДВ-а и укупну вредност са ПДВ-ом.
Понуђач
Датум:
Потпис одговорног лица:

_________________

М.П.

____________________________
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VIII-д Образац структуре цене са упутством како да се попуни за
Партију 5
Red
broj

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

NAZIV
ARTIKLA

Kultivator VTB 650 P „ili odgovarajućе“sa
istim ili boljim karakteristikama
Motorna testera Villager VTS 5032 PE
(EURO 2) „ili odgovarajućе“sa istim ili
boljim karakteristikama
Uređaj za navodnjavanje - potok
Ručna kružna testera Premium 1600W
VLP 605 „ili odgovarajućе“sa istim ili
boljim karakteristikama
Električna brusilica ugaona Premium
VLP 436 KK 1050W „ili odgovarajućе“sa
istim ili boljim karakteristikama
Električna vibraciona bušilica VLP 229
karton pak. „ili odgovarajućе“sa istim ili
boljim karakteristikama
Električna testera Villager VET 2440

Jed.
mere

koli
čina

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

Trazeni artikal
„ili odgovarajućе“sa istim
ili boljim karakteristikama
(Navesti tip i tehnicke
karakteristike)

JEDINIČNA
CENA
BEZ PDV-a

UKUPNA CENA

UKUPNA CENA BEZ PDV-a:
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PDV:
UKUPNA CENA SA PDV-om:
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђачи су обавезни да дају цене за сваку ставку из спецификације, у супротном ће се понуда одбити као неприхватљива.
•
•
•
•

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
У случају да понуђач нуди одговарајућа добра другог произођача, која морају бити у складу са траженим техничким карактеристикама из
конкурсне документације навести тип добра и његове техничке карактеристике.
уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке
уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке
уписати укупну вредност без ПДВ-а,износ ПДВ-а и укупну вредност са ПДВ-ом.
Понуђач
Потпис одговорног лица:

Датум:
_________________

М.П.

__________________________
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VIII-ђ Образац структуре цене са упутством како да се попуни за
Партију 6
Red
broj

1.

2.
8.

9.

10.

11.

12.

NAZIV
ARTIKLA

Aparat
Cariming
200
We
„ili
odgovarajućе“sa
istim
ili
boljim
karakteristikama
Brusilica GA 5030 „ili odgovarajućе“sa
istim ili boljim karakteristikama
Ključevi nasadni 6171 171 deo „ili
odgovarajućе“sa istim ili boljim
karakteristikama
Ključevi viljuškasti 5-12 PK 6-32 „ili
odgovarajućе“sa istim ili boljim
karakteristikama
Ključ okasti RS12PK 6-32 „ili
odgovarajućе“sa istim ili boljim
karakteristikama
Stega bravarska 721/6 125 mm „ili
odgovarajućе“sa
istim
ili
boljim
karakteristikama
Bušilica HR 2470 „ili odgovarajućе“sa
istim ili boljim karakteristikama

Jed.
mere

koli
čina

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

Trazeni artikal
„ili odgovarajućе“sa istim
ili boljim karakteristikama
(Navesti tip i tehnicke
karakteristike)

JEDINIČNA
CENA
BEZ PDV-a

UKUPNA CENA

UKUPNA CENA BEZ PDV-a:
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PDV:
UKUPNA CENA SA PDV-om:
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђачи су обавезни да дају цене за сваку ставку из спецификације, у супротном ће се понуда одбити као неприхватљива.
•
•
•
•

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
У случају да понуђач нуди одговарајућа добра другог произођача, која морају бити у складу са траженим техничким карактеристикама из
конкурсне документације навести тип добра и његове техничке карактеристике.
уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке
уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке
уписати укупну вредност без ПДВ-а,износ ПДВ-а и укупну вредност са ПДВ-ом.
Понуђач
Потпис одговорног лица:

Датум:
_________________

М.П.

__________________________
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VIII- Образац структуре цене са упутством како да се попуни за
Партију 7
Red
broj

13.

14.

NAZIV
ARTIKLA

Ledomat
Brema
CB
184
„ili
odgovarajućе“sa
istim
ili
boljim
karakteristikama
Klima Vivax ACP-12H35AEAC „ili
odgovarajućе“sa
istim
ili
boljim
karakteristikama

Jed.
mere

koli
čina

kom

1

kom

1

Trazeni artikal
„ili odgovarajućе“sa istim
ili boljim karakteristikama
(Navesti tip i tehnicke
karakteristike)

JEDINIČNA
CENA
BEZ PDV-a

UKUPNA CENA

UKUPNA CENA BEZ PDV-a:
PDV:
UKUPNA CENA SA PDV-om:
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђачи су обавезни да дају цене за сваку ставку из спецификације, у супротном ће се понуда одбити као неприхватљива.
•
•
•
•

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
У случају да понуђач нуди одговарајућа добра другог произођача, која морају бити у складу са траженим техничким карактеристикама из
конкурсне документације навести тип добра и његове техничке карактеристике
уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке
уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке
уписати укупну вредност без ПДВ-а,износ ПДВ-а и укупну вредност са ПДВ-ом.
Понуђач
Потпис одговорног лица:

Датум:

_________________

М.П.

____________________________
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VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ _______________________________________________________
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку
добара- економско оснаживање породичних домаћинстава избеглих лица кроз
доходовне активности, ЈНМВ 404-75/2019
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:
Електронска
mail):

адреса

понуђача

(e-

Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

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

1)

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

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

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

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
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Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они
понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у
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заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се
наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
5)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- економско оснаживање породичних
домаћинстава избеглих лица кроз доходовне активности, Партија бр.____________________________________________________________
Укупна цена без ПДВ-а
(Уписати износ из Обрасца структуре цене у
зависности од партије за коју се подноси понуда)
Износ ПДВ
(Уписати износ из Обрасца структуре цене)
Укупна цена са ПДВ-ом
(Уписати износ из Обрасца структуре цене)
У року од 45 дана од дана
испостављања рачуна

Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
(не краћи од 30 дана )

_____________дана

Рок испоруке добара на адресу Наручиоца
(не дужи од 10 дана )

У року од ________дана од
дана закључења уговора

Датум

Понуђач

М. П.
_____________________________
________________________________
Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
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Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
Попуњавати читко и неизбрисивим мастилом. Исправке оверити
печатом
Уколико понуђач подноси понуду за више партија потребно је образац
понуде копирати и попунити за сваку партију појединачно.
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IX МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР
за Партију _______– _______________________________________
Закључен у Мионици, дана________________између:
1. Општине Мионица, ул. Војводе Мишића бр.30,14242 Мионица,ПИБ
101391896, МБ 07188781, коју заступа председник општине Бобан Јанковић, (у
даљем тексту: Наручилац) и
2.___________________________из ________, ул. __________________, ПИБ:
_____________, матични број: __________, рачун број: ________________, који
заступа ___________________, (у даљем тексту Испоручилац), с друге
стране.
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Сл.
Гласник РС“ број 124/2012,14/2015,68/2015 - у даљем тексту: Закон), на основу
позива за подношење понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и
интернет страници Наручиоца дана 05.11.2019. године, спровео поступак за
набавку добара, економско оснаживање породичних домаћинстава избеглих
лица кроз доходовне активности ,обликоване по партијама ;
- да је Испоручилац дана
___________2019. године, доставио понуду
заведену под бројем ______(попуњава Наручилац), која у потпуности испуњава
захтеве Наручиоца из конкурсне документације и саставни је део овог уговора;
- да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде
Испоручиоца и Одлуке о додели уговора број: __________ од _________.2019.
године, изабрао Испоручиоца за извршење предметне набавке.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 2.
Предмет овог Уговора је набавка добара за економско оснаживање
породичних домаћинстава избеглих лица кроз доходовне активности ( у даљем
тексту:
Корисника),
Партија
бр__________________________________________________________________________
у свему према прихваћеној Понуди Испоручиоца број: _________ од
____________ (у даљем тексту: Понуда), која чини саставни део овог Уговора.
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ВРЕДНОСТ УСЛУГА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Укупна уговорена цена испоруке добара из члана 2. овог Уговора
износи________________ динара без ПДВ-а, односно________________динара
са ПДВ-ом.
Уговорена цена је фиксна и не може се мењати за време трајања уговора.
Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши
најкасније у року од 45 дана испостављања званичног рачуна на текући рачун
бр.________________код __________банке.
ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА
Члан 5.
Испоручилац се обавезује да у року од ____10_____ дана од дана
закључења овог уговора испоручи добра на адресу Корисника.
Транспорт и испорука добара је на терет Испоручиоца. Место (паритет)
испоруке је франко Корисник.
Отпремница, као доказ о примљеним добрима, гласи „ Општина Мионица
за Корисника из партије бр. ________, _______________________ , и исту
(име и презиме Корисника)
потписује Корисник лично.
ГАРАНЦИЈА И РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 6.
Добра која се испоручују морају да задовољавају основне тражене
стандарде и квалитете, у складу са усвојеном понудом и техничким
карактеристикама из конкурсне документације.
Ако се утврди да опрема коју је Испоручилац испоручио Наручиоцу има
недостатке у квалитету и очигледне грешке, Испоручилац мора исте заменити
другим који одговарају уговореним, у року од 10 дана од дана сачињавања
записника о рекламацији.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 7.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико
Понуђач не изврши своје обавезе из овог уговора.
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Члан 8.
Прихваћена писмена понуда из члана 1. овог Уговора чини саставни део
овог Уговора.
Члан 9.
За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе
Закона о облигационим односима.
Члан 10.
Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим
уговором решавају споразумно. Евентуалне спорове који не буду решени
споразумно решаваће Основни суд у Мионици.
Члан 11.
Уговор ступа на снагу даном потписа уговорних страна.
Члан 12.
Овај Уговор сачињен је у 4(четири) истоветна примерка, од којих по
2(два) примерка задржава свака уговорна страна.
Припремила нацрт Уговора: Весна
Радовановић,
самостални
саветник
Оверава:
Драгица
Суботић,
руководилац Одељења за правне,
управне и нормативно правне
послове
Оверава: Јелена Јовановић, шеф
Одсека за јавне набавке
Оверава: Јелена Читаковић, шеф
Одсека буџета и трезора
Сагласан:
Горан
Рангелов,
начелник
Општинске
управе
Мионица

ИСПОРУЧИЛАЦ

НАРУЧИЛАЦ

_____________________

___________________

Модел уговора понуђач мора да попуни у деловима где је то назначено, овери печатом и
потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.
Уколико Понуђач подноси понуду за више партија потребно је Образац уговора
копирати и попунити за сваку партију појединачно.
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X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде у поступку јавне набавке добара- економско оснаживање
породичних домаћинстава избеглих лица кроз доходовне активности за Партију
број _____ - ____________________________________, 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

Уколико понуђач подноси понуду за више партија потребно је исти
копирати и попунити за сваку партију појединачно.
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
у поступку јавне набавке добара- економско оснаживање породичних
домаћинстава избеглих лица кроз доходовне активности, ЈН бр. 404-75/2019 за
партију_____
__________________________________________________
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

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