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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12,14/15 и
68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(Сл.гласник РС“ бр. 86/2015), Одлуке о покретању постука јавне набавке мале вредности
дел.бр. 1139-190/27.06.2018. год. и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број
1139-267/25.07.2018. год. припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

– добра Набавка усисивача и мини фрижидера
Конкурсна документација садржи:
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I
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4

III
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упутство како се доказује испуњеност тих услова

5-7

IV

Критеријуми за доделу уговора

V

Обрасци који чине саставни део понуде

8-20

VI
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I

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Предшколска Установа Чукарица
Адреса: Београд, ул. Пожешка бр. 28
Шифра делатности: 8891
Матични број: 07009496
ПИБ 100974365
Жиро рачун :840-641667-92
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:
Набавка усисивача и мини фрижидера
Назив и ознака из Општег речника јавне набавке:
39713430-усисивачи;
39711130-фрижидери
Контакт особа:
Марија Матовић, сестра на унапређивању превентивно-здравствене заштите у установи
ПУ Чукарица, председнк Комисије
e-mail: pravna.sluzba@pucvila.rs
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II
ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ И СЛ.
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

р/б
НАЗИВ ДОБРА

КАРАКТЕРИСТИКЕ

Усисивач за влажно/суво усисавање

Намењен за комбиновано суво и
мокро усисавање.
мах. снага мотора 1100W,
номинална снага мотора 1000W,
капацитет 16л, дужина кабла мин.
10м, ниво буке мах. 65дбА,
димензије не веће од 44х35х65, на
точкиће- минимум 4 роло точкића,
коришћење промењиве папирне
филтер кесе,
Додаци: усисно црево л-2,5м,
телескопска цев метална, четка за
усисавање. Гаранција мин 24
месеца
Запремина мин. 35л, са бравицом за
закључавање и унутрашњим
светлом, могућност промене смера
отварања, без коморе за
замрзавање, бешуман-ниво буке
0дбА дим. ШхДхВ 40х47, 5х52цм +3%, гаранција 60 месеци

1.

2.

Мини фрижидер

ј/м

Количина

ком

35

ком

2

Испорука добара ће се вршити на адресе објеката у саставу ПУ Чукарице (Прилог I)
Уговорена цена је фиксна и не може се мењати све до коначне реализације уговора.
Сви трошкови транспорта, истовара, монтирања и пуштања у рад добара падају на терет понуђача.
Испоручена добра морају задовољавати стандардни ниво квалитета, у складу са позитивним
законским и позаконским прописима који важе у делатностима производње и промета производа на
домаћем тржишту, а који су предмет јавне набавке и морају бити упакована у одговарајућу
амбалажу.
Продавац се обавезује да уговорену количину добара испоручи договореном року.
Продавац се обавезује да у договореном року од дана испоруке монтира и пусти у рад машине.
Испоручена добра имају гарантни период од дана испоруке, монтирања и пуштања у рад добара у
објекте купца.
У прилогу понуде доставити каталог/проспект производа са сликама и техничким
карактеристикама за понуђено добро и обележеним типом/моделом из којих Наручилац
недвослисмено може да утврди карактеристике модела/добра.
По испоруци доставити гарантни лист, упуство за употребу - одржавање на српском језику и
списак овлашћеног сервиса.
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III
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
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

1.

Да је регистрован код надлежног органа,
односно уписан у одговарајући регистар
(чл.75.ст.1.тач.1 ЗЈН)

2.

Да он и његов законски заступник није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (чл.75.ст.1.тач.2 ЗЈН )

3.

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и
друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има
седиште на њеној територији (чл.75.ст.1.тач.4
ЗЈН )

4.

Да је понуђач поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, као и
заштити животне средине (члан 75. став 2.
Закона)

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове
конкурсне документације), којом понуђач под
пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за
учешће у поступку јавне набавке из
чл.75.ст.1.тач.1 до 4. ЗЈН, дефинисане овом
конкурсном документацијом
ИЗЈАВА (Образац 7. у поглављу V ове
конкурсне документације), којом понуђач под
пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за
учешће у поступку јавне набавке из чл.75. став
2.ЗЈН, дефинисане овом конкурсном
документацијом

Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке и начин њиховог доказивања
Да понуђач располаже неопходним ПОСЛОВНИМ КАПАЦИТЕТОМ и то:
Да је у периоду од последње 3 (три) године (2015/16/17)
испоручили предметна добра у вредности збирно већој од
3.000.000,00 динара, без пдв.

Потврда о оствареном промету (Образац бр.9
из Конкурсне документације)
Збирна потврда (Образац број 10) коју
попуњава понуђач и потврђује потписом и
печатом

СЕРТИФИКАТИ
ISO 9001:2008 (систем управљања квалитетом)

Фотокопије важећих сертификата
са опсегом везаним за предмет набавке.
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Да понуђач располаже неопходним КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ и то:

Да Понуђач има радно ангажована најмање 5 лица

Фотокопија основа радног ангажовања:
- за радно ангажована лица (образац М и М3)
или уговор о раду
- за лица која су ангажована ван радног
односа.(копије уговора о привременим и
повременим пословима или уговора о делу
или уговора о допунском раду).
Списак тражених радника на меморандуму
понуђача

Да понуђач располаже неопходним ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТОМ и то:
Уколико је возило у власништву понуђачаочитана саобраћајна дозвола, фотографија
регистрационе налепнице и фотокопија важеће
Да понуђач поседује доставно возило носивости
од полисе о аутоодговорности
минимум 1,5 тоне
Уколико је возило узето у закуп-фотокопија
уговора о закупу, очитана саобраћајна дозвола
фотографија регистрационе налепнице и
фотокопија важеће полисе о аутоодговорности
Потврда произвођача опреме или локалне
канцеларије произвођача опреме.
Потврда произвођача опреме да постоји овлашћени (уколико је потврда на енглеском језику,
дистрибутер и сервисер на територији Републике Србије.
потребно је доставити и превод на српски
језику, с тим да превод не мора бити оверен од
стране овлашћеног судског тумача)
Потврда (издата од сертификаног тела за
Потврда о електромагнетној усаглашености
издавање такве потврде)
Понуђач мора да достави техничку документацију за сву
понуђену опрему из каталога произвођача или Извод из
каталога из ког се јасно може утврдити испуњење техничких
захтева или технички опис

Додатне услове мора самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са
подизвођачима,односно овај услов може да испуни група понуђача заједно.
У случају да понуђач не достави тражене доказе понуда ће се сматрати неприхватљивом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/има дужан је да за подизвођача достави доказе да
испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, као и да испуњава додатне услове из
члана 76. Закона, ближе одређене конкурсном документацијом .
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави доказе
да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). Додатне услове група понуђача испуњава
заједно.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија (осим
средстава финансијског обезбеђења, која се достављају искључиво у оригиналу), а наручилац може пре
доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије
за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана,
не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да у понуди доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа.
Уколико је понуђач уписан у регистар понуђача он није дужан да уз понуду доставља доказе
који су доступни на интернет страницама надлежних органа, већ ће се позвати на ту
интернет страну односно навести да је уписан у регистар понуђача.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су
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подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.Уколико је доказ о испуњености услова
електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу
са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се
доказ доставља у изворном електронском облику. 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. 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.

IV
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена
У случају када постоје две понуде са истом понуђеном ценом, уговор ће бити додељен оном
понуђачу који је понудио краћи рок за извођење радова. Уколико се ни на овај начин не може
извршити избор најповољније понуде, уговор ће бити додељен по систему жребања.
Поступку жребања моћи ће да присуствују сви понуђачи који су поднели прихватљиве понуде са
истом најнижом понуђеном ценом и истим роком за извођење радова. Извлачење путем жреба
наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на
одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију
одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен
уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења
путем жреба.
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V
ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
Саставни део понуде чине следећи обрасци:
1) Образац понуде (Образац 1);
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова из чл. 75. став 1. тачка 1.-4., (Образац 5);

6) Образац изјаве понуђача о испуњености услова из чл. 75. став 1. тачка 1.-4. (Образац 6).
7) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75.
став 2. (Образац 7)
8) Образац изјаве о средству финансијског обезбеђења (Образац 8)
9) Потврда о оствареном промету (Образац 9)
10) Збирна потврда (Образац 10)
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Образац 1

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 482-II/18

Добра-Набавка усисивача и мини фрижидера
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Број _____________ од ____. ____. 2018. године
(обавезно уписати број и датум понуде)

Начин наступања (заокружити)

1. самостално
2. са подизвођачем/има
3. као група понуђача

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача
Адреса
Одговорно лице (потписник уговора)
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
E-mail (електронска адреса понуђача)
Текући рачун и банка
Матични број понуђача
Порески број понуђача (ПИБ)
Врста правног лица (микро, мало, средње,
велико, физичко лице)
2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ/ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив члана групе/подизвођача
Адреса
Одговорно лице (потписник уговора)
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
E-mail (електронска адреса понуђача)
Текући рачун и банка
Матични број
Порески број (ПИБ)
Проценат укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач (не већи од 50%)

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН број 482-II/18

9/ 35

3. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ/ ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив члана групе/подизвођача
Адреса
Одговорно лице (потписник уговора)
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
E-mail (електронска адреса понуђача)
Текући рачун и банка
Матични број
Порески број понуђача (ПИБ)

Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач (не већи од 50%)
4.

ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ДОБРА
Место испоруке добара:

Набавка исисивача и мини фрижидера
Списак места испоруке добара у Прилогу I који је саставни
део уговора

Рок испоруке добара

_______дана (мах. 30 дана ) од дана обостраног закључивања уговора
(добра се могу испоручити сваки дан-сем суботе и недеље од 8.00 до
13.00)
__________мин. 24 месеца (произвођачка гаранција)

Гарантни рок
Начин и рок плаћања
Рок важења понуде

У року од 45 дана по завршеном техничком прегледу и примопредаји
извршених радова и пријема окончане ситуације.
Наручилац не прихвата аванс као начин плаћања.
_____ дана (минимум 60 дана) од дана отварања понуда

Образац структуре цене је саставни део обрасца понуде
Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

___________________________
( потпис одговорног лица )

Напомена:
Уколико понуђач наступа самостално, попуњава само део 1., а делови 2. и 3. остају непопуњени.
У случају подношења заједничке понуде или у случају да понуђач наступа са подизвођачем/има, под бројем 1 навести податке о члану
групе понуђача који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
односно податке о понуђачу, а под бројем 2 и 3 навести податке о осталим члановима групе понуђача, односно подизвођачима.
Уколико је број чланова групе понуђача, односно број подизвођача већи од 2, прву страну обрасца понуде фотокопирати и
прикључити обрасцу понуде.
Проценат укупне вредности јавне набавке који понуђач поверава подизвођачу не може бити већи од 50%, односно ако понуђач
поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача, проценат укупне вредности јавне набавке које понуђач поверава
подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 50%.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, овај образац оверавају и потписују сви чланови групе понуђача подносилаца заједничке
понуде.
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Образац 2
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 482-II/18

Добра-Набавка усисивача и мини фрижидера

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ПОНУДА бр._______________/ од____.____.2018.год.
р/б

I

1.

II

2.

ОПИС РАДОВА

УСИСИВАЧ за влажно/суво усисавање
Намењен за комбиновано суво и мокро усисавање.
мах. снага мотора 1100W, номинална снага мотора
1000W, капацитет 16л, дужина кабла мин. 10м, ниво буке
мах. 65дбА, димензије не веће од 44х35х65, на точкићеминимум 4 роло точкића, коришћење промењиве папирне
филтер кесе,
Додаци: усисно црево л-2,5м, телескопска цев метална,
четка за усисавање. Гаранција мин 24 месеца
МИНИ ФРИЖИДЕР
Запремина мин. 35л, са бравицом за закључавање и
унутрашњим светлом, могућност промене смера
отварања, без коморе за замрзавање, бешуман-ниво буке
0дбА дим. ШхДхВ 40х47, 5х52цм +- 3%, гаранција 60
месеци

ј/м кол.

ком

35

ком

2

Цена по ј/м
без ПДВ-а

I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
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Укупна цена
са ПДВ-ом

Укупна цена без ПДВ-а

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
I

УСИСИВАЧ за влажно/суво усисавање

II

МИНИ ФРИЖИДЕРИ

Укупна цена са ПДВ-ом

УКУПНО:
НАПОМЕНА: Сва евентуална оштећења падају на терет добављача/испоручиоца.
Јединичном ценом обухвати ће се превоз до адреса из Прилога I и пуштање у рад (пробна употреба).

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

_________________________
(потпис одговорног лица)

Упутство:

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, уписом јединичне цене за сваку позицију без и са ПДВ-ом, као и укупне без и са ПДВ-ом, затим укупно за групу
радова треба уписати укупну цену без ПДВ-а и укупну цену са ПДВ-ом, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико група понуђача
поднесе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да Образац структуре цене 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 структуре цене.
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Образац 3
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 482-II/18

Добра-Набавка усисивача и мини фрижидера

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Редни
број

Износ трошкова
(изражен у динарима)

Врста трошкова

Укупно:

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 прибављања средства обезбеђења, под условом да
је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди и доставио доказ о извршеној
уплати трошкова.

Напомена:
Достављање овог обрасца није обавезно.

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

___________________________

( потпис одговорног лица )

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН број 482-II/18

13/ 35

Образац 4

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 482-II/18
Добра-Набавка усисивача и мини фрижидера

У складу са чланом 26. Закона, _____________________________________________, даје:
(Назив понуђача)

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке мале вредности – Добра-Набавка усисивача и мини фрижидера, број јавне
набавке 482-II/18 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

Датум

Понуђач
М. П.

______________________

___________________________
( потпис одговорног лица )

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

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН број 482-II/18

14/ 35

Образац 5
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 482-II/18
Добра-Набавка усисивача и мини фрижидера

На основу члана 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број
124/12, 14/15 и 68/15) дајем следећу

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 1-4 ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр.
124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, дајем
следећу
ИЗЈАВУ

Понуђач
_______________________________________________________(навести
назив понуђача) у поступку јавне набавке мале вредности– Добра-Набавка
усисивача и мини фрижидера, број јавне набавке 482-II/18, испуњава све услове
из члана 75. став 1. тачка 1-4. Закона о јавним набавкама и то:
1. Да сам регистрован код надлежног органа, тј.уписан у одговарајући регистар;
2. Да ја и мој законски заступник нисмо осуђивани за неко од кривчних 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. Да сам измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији;

Датум: __________________

М.П.

Потпис одговорног лица понуђача
___________________________

Напомена: У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписује и оверава
сваки од чланова групе понуђача, чиме потврђују да сваки члан групе испуњава обавезне услове,
у ком случају образац треба копирати у потребном броју примерака .
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Образац 6

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 1-4 ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12,
14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, дајем следећу
ИЗЈАВУ

Понуђач _________________________________________________________________
(навести назив понуђача) у поступку јавне набавке мале вредности– Добра-Набавка
усисивача и мини фрижидера, број јавне набавке 482-II/18, испуњава све услове из
члана 75. став 1. тачка 1-4. Закона о јавним набавкама и то:
1. Да сам регистрован код надлежног органа, тј.уписан у одговарајући регистар;
2. Да ја и мој законски заступник нисмо осуђивани за неко од кривчних 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. Да сам измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији;

Датум: ____________________

М.П.

Потпис одговорног лица понуђача

_______________________________
Напомена: Овај образац доставља само онај понуђач који подноси понуду са подизвођачем.
У случају подношења самосталне или заједничке понуде, овај образац се не подноси.
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Образац 7

На основу члана 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12,
14/15 и 68/15) дајем следећу

ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ
ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА ЧЛАН 75. СТАВ 2.
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу

При састављању своје понуде број __________ од ____________ 2018. године у поступку
јавне набавке мале вредности – Добра-Набавка усисивача и мини фрижидера, број јавне
набавке 482-II/18, поштовали смо обавезе које произилазе из важећих прописа из области
запошљавања, заштите животне средине, заштите на раду, поштовања услова рада и немамо
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

___________________________

( потпис одговорног лица )

Напомена:
У случају подношења заједничке понуде, образац потписује овлашћени члан групе
понуђача који је носилац посла.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН број 482-II/18

17/ 35

Образац 8
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 482-II/18
Добра-Набавка усисивача и мини фрижидера

ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да ћу, у случају да ми
буде додељен уговор, у року од 8 дана од дана потписивања уговора о јавној набавци
доставити Наручиоцу
- оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла, прописно потписану и
оверену са копијом депо картона, потврдом о регистрацији менице у регистру Народне
банке Србије и овлашћењем за попуну менице насловљеним на ПУ Чукарица, Београд, са
клаузулом „без протеста“, у износу од 10% од вредности уговора без пдв, са роком
важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење уговорних обавеза, као
средство финансијског обезбеђења својих уговорних обавеза.
По испоруци добара:
- једну оригинал сопствену бланко меницу са клаузулом „без протеста“ за отклањање
недостатака у гарантном року у висини 5% од вредности уговора без ПДВ, са роком
важности 5 дана дужим од уговореног гарантног рока за предметна добра, прописно
потписану и оверену са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и потврдом о
регистрацији менице.
Такође, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да ћу, у случају
да ми буде додељен уговор, а да имам негативну референцу за предмет који није
истоврстан предмету те партије, у року од 8 дана од дана потписивања уговора о јавној
набавци, доставити Наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу за додатно обезебеђење
испуњења уговорних обавеза, прописно потписану и оверену са копијом депо картона,
потврдом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за
попуну менице насловљеним на ПУ Чукарица, Београд, са клаузулом „без протеста“, у
износу од 10% од понуђене цене без ПДВ, са роком важности 30 дана дужим од уговореног
рока за коначно извршење уговорних обавеза.
Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

___________________________

( потпис одговорног лица )
Напомена:
У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписујe и оверава члан групе понуђача који је
споразумом одређен да ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења.
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Образац 9
ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 482-II/18
Добра-Набавка усисивача и мини фрижидера

ПОТВРДА
О оствареном промету

Овим потврђујемо да су у 2015/16/17. год., са фирмом
______________________________________, из _________________, склопљени и
(Назив Понуђача који подноси понуду)
реализовани Уговори продаје усисивача и мини фрижидера
Година
2015.
2016.
2017.
укупно:

промет без ПДВ-а

Потврда се издаје ради учешћа у потупку јавне набавке мале вредности –добра- Набавка
усисивача и мини фрижидера, и у друге сврхе се не може користити.
Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни.

место_______________

М.П.

овлашћено лице
___________________

датум _______________
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Образац 10

ЗБИРНА ПОТВРДА
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 482-II/18
Добра-Набавка усисивача и мини фрижидера

ЗБИРНА ПОТВРДА
Изведене радове у траженом периоду
Ред.
број.

Наручилац

Остварени промет у (2015/16/17)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
У к у п н о:

Дана: __________________

Потпис овлашћеног лица
____________________
М.П.
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VI
МОДЕЛ

УГОВОРА

Закључен у Београду, дана _______._______.2018. године између уговорних страна:
1. Предшколске Установе Чукарица, Београд, ул. Пожешка бр. 28, коју заступа директор
Биљана Гајић ( у даљем тексту: Наручилац)
и
2.

______________________________________________кога заступа директор
( назив Понуђача )

_____________________________________________________ ( у даљем тексту: Извођач )
( име и презиме заступника понуђача )
Подаци о Наручиоцу
ПИБ: 100974365
Матични број: 07009496
Број рачуна: 840-641661-13
Телефон: 011 3058-717, 3058 - 718
Факс: 011 3058-717, 3058 - 718
E-mail: office@pucvila.com

Подаци о Продавцу
ПИБ:
Матични број:
Број рачуна:
Телефон:
Факс:
E-mail:
Врста правног лица: (микро, мало, средње,
велико, физичко лице)
Предмет Уговора: Добра-Набавка усисивача и мини фрижидера
Број ЈНМВ: 482-II/18
Датум објављивања позива за јавну набавку _____._____.2018.године
Број и датум Одлуке о додели Уговора: _______.______.2018. године
Понуда изабраног понуђача бр. ________________ од ______.______.2018. године
Предмет уговора
Члан 1.
Уговорне стране сагласно утврђују да је предмет овог уговора куповина –Добра-Набавка
усисивача и мини фрижидера (у даљем тексту: добра).
Врста, количина и цене добара из става 1. овог члана утврђене су према усвојеној понуди
Продавца број ___________ од _______________. године, која чини саставни део овог
уговора (у даљем тексту: понуда).
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Члан 2.
Укупна цена за добра из члана 1. овог уговора износи ___________ динара без ПДВ,
односно __________ динара, са обрачунатим ПДВ-ом.
Цена за сваки појединачни артикал из спецификације добара исказане су као јединичне
цене по артиклима у Обрасцу понуде која чини саставни део овог уговора.
Уговорена цена је фиксна и не може се мењати све до коначне реализације уговора.
Сви трошкови транспорта, истовара, монтирања и пуштања у рад (пробна употреба) добара
падају на терет понуђача.
Члан 3.
Испоручена добра морају задовољавати све прописане услове квалитета и стандарда и
морају бити упакована у одговарајућу амбалажу.
Члан 4.
Продавац се обавезује да уговорену количину добара испоручи у року од _________дана
од дана закључења овог уговора.
Испорука добара ће се вршити на адреси објеката у саставу ПУ Чукарице да тих у Прилогу I.
Члан 5.
За испоручена добра продавац даје гарантни период од ____ месеци од дана испоруке и
пуштања у рад добара у објекте купца.
Члан 6.
квалитативно и квантитативно у име Купца преузима овлашћени

Испоручена добра
радник.
Сви евентуални приговори на квалитет, количине и сл., одмах се констатују Записником по
примопредаји у присуству представника Продавца, док се добра која не одговарају уговореној
не преузимају.
При испоруци предаје гарантни лист и списак овлашћених сервиса.
Члан 7.
Купац се обавезује да ће испоручена добра платити у року од 45 дана од дана испоруке
добара и испостављања фактура са пратећом документацијом.
Члан 8.
Уговорне стране су одговорне за квалитетно, благовремено и савесно извршавање обавеза
у складу са овим уговором, законским и другим прописима из области која је предмет уговора
и дужне су да своје међусобне односе заснивају на принципима пословања доброг домаћина.
Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу
уговорених обавеза.
Финансијско обезбеђење
Члан 9.
Продавац се обавезује да у року од 8 дана од дана закључења уговора, а најкасније до
испоруке, као средство финансијског обезбеђења достави
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- оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла са клаузулом „без
протеста”, прописно потписане и оверене са копијом депо картона, овлашћењем за попуну
менице и потврдом о регистрацији менице, у висини од 10% од вредности уговора (са
обрачунатим ПДВ-ом) са роком важења 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за
коначно извршење посла
и у тренутку примопредаје
- оригинал сопствену бланко меницу за отклањање недостатака у гарантном року са
клаузулом „без протеста”, прописно потписане и оверене са копијом депо картона,
овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице, у висини од 10% од
вредности уговора (са обрачунатим ПДВ-ом) са роком важења 5 (пет) дана дужим од
гарантног рока.
Члан 10.
Уколико Продавац није у могућности да испоштује уговорени квалитет, количину и
динамику испоруке добара, а о томе не обавести купца унапред, Купац може раскинути уговор
и то достављањем обавештења о раскиду уговора, с тим да се сматра да је уговор раскинут 15ог дана од дана пријема обавештења.
Члан 11.
На све што није регулисано овим Уговором, примењиваће се Закон о облигационим
односима.

Члан 12.
У случају спора уговорне стране признају надлежност Привредног суда у Београду.
Члан 13.
Овај Уговор сачињен је у 2 (два) истоветна примерака од којих по 1 (један) за сваку
уговорну страну.

ЗА ПРОДАВЦА

ЗА КУПЦА

Директор
__________________________

Директор
___________________________
Биљана Гајић

Напомена: Понуђач мора да попуни и на задњој страни модела Угововра овери печатом и потпише,
чиме потврђује да прихвата елементе модела Уговора.
У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел Уговора
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел Уговора.
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ПРИЛОГ I

Испорука добара ће се вршити на адресе објеката у саставу ПУ Чукарице :
УСИСИВАЧИ:
1. Сањалица, ул. Јабланичка бр.20, Церак – 2 ком.
2. Весељко, ул. Авалска бр.17, Железник– 2 ком.
3. Сунце, ул. Радивоја Ракоњца бр.4а, Беле воде– 2 ком.
4. Царић, угао Младена Митрића, Николе Вучете и Радничке, Чукаричка падина– 2 ком.
5. Горица, ул. Томаса Едисона бр.1, Сремчица– 2 ком.
6. Свети Сава, ул. Пожешка бр.28, Баново брдо– 2 ком.
7. Радосно детињство, ул. Боре Марковића бр.27, Баново брдо– 2 ком.
8. Бајка ВРТИЋ, ул.Требевићка бр. 28, Баново брдо– 2 ком.
8. Бајка МАГАЦИН, ул.Требевићка бр. 28, Баново брдо– 4 ком.
9. Дечији гај, ул.Платана бр.8, Церак-виногради– 2 ком.
____________________________________________________________
10. Рода, Ул.Београдског батаљона 9а, Баново брдо -1 ком.
11. Жирић, Ул.Кнеза Вишеслава 72, Баново брдо-1 ком.
12. Невен, Ул.Пожешка 168, Баново брдо-1 ком.
13. Кошута, Димитрија Аврамовића 17, Жарково-1 ком.
14. Цврчак, Ул.13. Октобар 33. – 35, Умка-1 ком.
15. Плави чуперак, ул. Свете Милутиновића 21, Железник-1 ком.
16. Дуга, Младена Митрића 5, Чукаричка падина-1 ком.
17. Бубамара, 13. Септембар 27, Рушањ-1 ком.
18. Плава птица, ул.Виноградски венац 42, Церак-1 ком.
19. Машталица, ул.Карађорђева 14, Остружница-1 ком.
20. Дечји клуб, ул Илије Стојадиновића бр.87, Филмски град-1 ком.
21. Ђурђевак, ул.Зрмањска бр.1, Баново брдо-1 ком.
22. Управна зграда ул. Пожешка бр.28, Баново брдо– 1 ком.

ФРИЖИДЕРИ:
1. Бајка МАГАЦИН, ул.Требевићка 28, Баново брдо – 2 ком.
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VII
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

ЈЕЗИК ПОНУДЕ
Понуда се подноси на српском језику. Уколико понуђач достави понуду која није на
српском језику, таква понуда биће одбијена као неприхватљива.
Понуђач је у обавези да уз доказе који су на страном језику, достави и њихов превод на
српски језик оверен од стране овлашћеног судског тумача за предметни страни језик.
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуда се припрема и подноси у складу са конкурсном докуметацијом и позивом за
подношење понуде.
Понуда се припрема на обрасцима и моделу уговора, који су саставни део конкурсне
документације, а у зависности од тога како понуђач наступа у понуди (за понуђача који
наступа самостално, понуђача који наступа са подизвођачем/има и групу понуђача која
подноси заједничку понуду).
Стране образаца које понуђач не попуњава (у зависности од тога како наступа у понуди и за
које партије конкурише) није у обавези да достави уз понуду.
Све стране образаца који се састоје из више страна и све стране модела уговора (осим оних
који се у складу са упутством не попуњавају и достављају) морају бити попуњене, на
српском језику, јасне и недвосмислене, док последња страна мора бити оверена печатом и
потписана од стране одговорног лица понуђача.
Понуду, односно сву тражену документацију (доказе, обрасце, спецификацију) пожељно је
сложити и доставити према редоследу из конкурсне документације.
Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка (у писању речи-текста,
заокруживању понуђених опција, уношењу цифара или сл.), понуђач може исту исправити
на начин што ће погрешно написане речи-текст, заокружену опцију, погрешно уписане
цифре или сл. прецртати или избелити, а након тога поред исправљеног дела понуде ставити
печат и потпис одговорног лица понуђача.
Поред доказа којима се доказује испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке, а
који су ближе наведени у поглављу 3. конкурсне документације "Услови за учешће у
поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих
услова", понуда мора да садржи и следеће обрасце и документа:
1. Образац 1 - Образац понуде
Напомена:
У случају да понуђач наступа са подиспоручиоцем/има могу се фотокопирати само прве
стране образаца, у које се уносе подаци о подиспоручиоцу/има, за случај већег броја
подиспоручилаца.
У случају подношења заједничке понуде, могу се фотокопирати само прве стране образаца,
у које се уносе подаци о члановима групе, за случај већег броја чланова групе; чланови
групе понуђача обрасце понуде заједно попуњавају и након тога, сваки члан групе парафира
и оверава печатом и потписује наведене обрасце.
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2. Образац 2 - Образац структуре понуђене цене
Напомена:
У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача образац/сце структуре
цене, заједно попуњавају и након тога, сваки члан групе потписује и оверава печатом.
3. Образац 3 - Образац трошкова припреме понуде
Напомена:
У случају подношења заједничке понуде, образац потписује и оверава члан групе понуђача
који је носилац посла.
Достављање овог обрасца није обавезно.
4. Образац 4 - Изјава понуђача о независној понуди
Напомена:
У случају подношења заједничке понуде, образац потписује и оверава члан групе понуђача
који је носилац посла.
5. Образац 5 - Изјава понуђача о испуњености услова из члана 75. став 1., тачка 1.-4.
Напомена:
У случају подношења заједничке понуде , наведени образац потписује и оверава сваки од
чланова групе понуђача , чиме потврђују да сваки члан групе испуњава обавезне услове, у
ком случају образац треба копирати у потребном броју примерака
6. Образац 6 -Изјава подизвођача о испуњености услова из члана 75. став 1., тачка 1.-4.
Напомена:
Овај образац доставља само онај понуђач који подноси понуду са подизвођачем.
У случају подношења самосталне или заједничке понуде, овај образац се не подноси.
7. Образац 7 - Изјава понуђача, дата у смислу члана 75. става 2. Закона о јавним
набавкама, о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа
Напомена:
У случају подношења заједничке понуде, образац потписује и оверава члан групе понуђача
који је носилац посла.
8. Образац 8 -Изјава понуђача о достављању средства финансијског обезбеђења (бланко
соло менице) наведеног у моделу уговора
Напомена:
У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписујe и оверава члан групе
понуђача који је споразумом одређен да ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења.
9. Образац 9 - Потврда за референце
10. Образац 10 - Збирна потврда за референце
Модел уговора
Све стране модела уговора морају бити попуњене, док последња страна мора бити оверена
печатом и потписом одговорног лица понуђача, чиме понуђач потврђује да прихвата све
елементе модела уговора.
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За случај подношења заједничке понуде, поред наведеног, у моделу уговора код уговорних
страна, морају се навести називи и седишта свих чланова групе понуђача као и лица
овлашћена за заступање. Модел уговора мора бити потписан од стране одговорног лица за
сваког члана групе понуђача и оверен печатом сваког члана групе понуђача; у случају
наступа са подизвођачем/има понуђач је дужан да у Моделу уговора наведе тражене податке
о сваком ангажованом подизвођачу.
Уколико понуђач не достави све тражене доказе из дела конкурсне документације "Услови
за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује
испуњеност тих услова" и не достави све потребне обрасце и документа наведена у овом
делу конкурсне документације, као и све тражене доказе за додатне услове таква понуда ће
се одбити као неприхватљива.
Понуде се достављају непосредно или путем поште .
Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији, затворена на начин да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Понуђач је дужан да на предњој страни коверте наведе: ,,Понуда за јавну набавку – ЈНМВ
бр. 482-II/18- Добра–Набавка усисивача и мини фрижидера - НЕ ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте или на кутији дужан је да наведе пун назив, адресу и контакт телефон
(особе за контакт). 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.
Понуда се доставља на адресу Предшколска Установа Чукарица, Београд, ул. Пожешка
бр. 28, непосредно или поштом на назначену адресу до_02.08.2018. до 9.00.
Јавно отварање понуда обавиће се дана_02.08.2018. год. у 10.00 часова, на адреси
Предшколска Установа Чукарица, Београд, ул. Пожешка бр. 28.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца у року од 8 дана
од дана објављивања позива за подношење понуде на Порталу јавних набавки, односно до
02.08.2018. године, до 09.00 часова, без обзира на начин подношења.
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 примљена по истеку дана и сата одређених у позиву за подношење понуде сматраће
се неблаговременом.
ПАРТИЈЕ
Набавка није обликована по партијама.
ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама у овој јавној набавци није дозвољено.
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НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У складу са чланом 87. ставом 6. Закона, понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду у року за подношење понуде, на исти начин на који је поднео и саму понуду.
По истеку рока за подношење понуда, понуђач не може изменити, допунити, ни опозвати
поднету понуду.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде, које се достави наручиоцу пре
истека рока за подношење понуде, треба да буде припремљено, запечаћено, означено и
достављено аналогно датом упутству за паковање, печаћење и означавање саме понуде, с
тим што се на предњој страни омота у коме се пакује измена/допуна/опозив понуде додаје
реч: «измена понуде» или «допуна понуде» или «опозив понуде» (у зависности од тога шта
се у омоту налази) за јавну набавку мале вредности број 482-II/18- Добра-Набавка
усисивача и мини фрижидера - НЕ ОТВАРАТИ.
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.
НАЧИН НАСТУПАЊА ПОНУЂАЧА У ПОНУДИ
Понуђач у понуди може да наступи:
- самостално (подноси понуду самостално и самостално извршава јавну набавку),
- са подизвођачем/има (понуђач који извршење јавне набавке делимично поверава
подизвођачу/има) и
- као група понуђача која подноси заједничку понуду (заједно извршавају јавну набавку).
Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Понуђач може да, у оквиру понуде, достави укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде.
Трошкове проузроковане припремом и подношењем 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 прибављања средства обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди и доставио доказ о
извршеној уплати трошкова.
Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од стране овлашћеног
лица понуђача и печатом оверен Образац 3 - Образац трошкова припреме понуде, сматраће
се да је понуђач доставио захтев за накнаду трошкова.
ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу/има, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца
и понуђача који наступа са подизвођачем/има буде закључен, сваки ангажовани подизвођач
мора бити наведен у уговору. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење
обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на
број подиспоручиоца.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН број 482-II/18

28/ 35

Уколико понуђач ангажује подизвођача, у својој понуди мора да наведе проценат 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 је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени
у конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико се подноси заједничка понуда, саставни део такве понуде је споразум којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а
који обавезно мора да садржи податке из члана 81. става 4. тач. 1. и 2. и става 5. Закона и то:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство финансијског обезбеђења,
4) понуђачу који ће потписати модел уговора и уговор о јавној набавци и
5) понуђачу који ће у име групе понуђача испостављати рачуне.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Група понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености услова који су
наведени у конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност
услова.
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.
ГАРАНТНИ РОК И ДРУГЕ ОКОЛНОСИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТАЊЕ
ПОНУДЕ
Захтеви у погледу испоруке добара и гарантног рока
Испорука добара ће се вршити на адресама објеката у саставу ПУ Чукарице (адресе у делу
Прилог I).
Продавац се обавезује да уговорену количину добара испоручи у року датом у понуди
монтира и пусти у рад –добра-усисиваче и мини фрижидере.
Други захтеви
Да Понуђач достави Потврду произвођача опреме да постоји овлашћени дистрибутер и сервисер
на територији Републике Србије.
Да Понуђач достави Потврду о електромагнетној усаглашености.
Понуђач мора да достави техничку документацију за сву понуђену опрему из каталога
произвођача или Извод из каталога из ког се јасно може утврдити испуњење техничких захтева
или технички опис.
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НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА
Наручилац се обавезује да плаћање изврши року од 45 дана од дана пријема потписане и
оверене фактуре, регистроване у Централном регистру фактура, и пратеће документације од
стране Продавца и Наручиоца.
Плаћање се врши уплатом на рачун Продавца.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења понуде је минимум 60 дана од дана отварања понуда. Понуђач је дужан да у
понуди назначи рок важења понуде.
Понуда у којој понуђач није навео рок важења понуде или је непрецизно одредио рок
важења понуде (нпр.: око, од - до, оквирно или сл.) или је навео краћи рок важења понуде од
оног који је одређен конкурсном документацијом, биће одбијена као неприхватљива.
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.
ВАЛУТА И ЦЕНЕ
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.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
Јединичне цене су фиксне.
Наручилац за ову јавну набавку не прихвата аванс као начин плаћања.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Наручилац као средства финансијског обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне
набавке и уговорних обавеза прихвата искључиво бланко соло менице.
За обезбеђење испуњења уговорних обавеза, изабрани понуђач, биће у обавези да, у року од
8 дана од дана потписивања уговора о јавној набавци, достави наручиоцу оригинал
сопствену бланко меницу за добро извршење посла, прописно потписану и оверену са
копијом депо картона, листингом Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице
насловљеним на ПУ Чукарица, са клаузулом „без протеста“, у износу од 10% од вредности
уговора без пдв, са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење
уговорних обавеза.
По завршетку радова, једну оригинал сопствену бланко меницу са клаузулом „без протеста“
за отклањање недостатака у гарантном року у висини 5% од вредности уговора без ПДВ, са
роком важности 5 дана дужим од гарантног рока, прописно потписану и оверену са копијом
депо картона, овлашћењем за попуну менице и листингом Народне банке Србије.
Ако предмет набавке за коју понуђач конкурише није истоврстан предмету за који је
понуђач добио негативну референцу, а том понуђачу буде додељен уговор, исти ће бити у
обавези да, у року од 8 дана од дана потписивања уговора о јавној набавци, достави
Наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу за додатно обезебеђење испуњења уговорних
обавеза, прописно потписану и оверену са копијом депо картона, листингом Народне банке
Србије и овлашћењем за попуну менице насловљеним на ПУ Чукарица, са клаузулом „без
протеста“, у износу од 10% од понуђене цене са пдв-ом, са роком важности 30 дана дужим
од уговореног рока за коначно извршење уговорних обавеза.
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Саставни део Конкурсне документације је Образац 8- Изјава којом се понуђачи обавезују да
ће, у случају доделе уговора, доставити средства финансијског обезбеђења предвиђена
конкурсном документацијом.
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
У складу са чланом 63. Закона, заинтересовано лице може, у писаном облику, да тражи од
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније
5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.
Захтев за тражење додатних информација или појашњења се шаље, у писаном облику путем
поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail: pravna.sluzba@pucvila.rs или
факсом на број: 011/30-58-717, са напоменом „Захтев за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације, јавна набавка ЈНМВ бр. 482-II/18- Добра-Набавка
усисивача и мини фрижидера
НАПОМЕНА: Давање додатних информација и појашњења у вези са припремањем понуда
усменим путем није дозвољено.
Предшколска установа Чукарица, ће заинтересованом лицу послати одговор, у писаном
облику, у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или
појашњењима и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки.
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Наручилац може у року предвиђеном за подношење понуда, на сопствену иницијативу или
као одговор на питање заинтересованог лица, да измени или допуни конкурсну
документацију, у ком случају је дужан да, без одлагања, измене или допуне објави на
Порталу јавних набавки.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам 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.
Све измене или допуне Конкурсне документације нумеришу се посебним бројем и уз
образложење измена или допуна конкурсне документације објављују на Порталу јавних
набавки.
Све измене или допуне, објављене на напред наведени начин и у наведеном року,
представљају саставни део Конкурсне документације.
Стране (листови) које садрже извршене измене прилажу се Конкурсној документацији
уместо страна које замењују, а уколико је извршена допуна Конкурсне документације, нове
стране се додају Конкурсној документацији.
Стране које садрже извршене измене биће обележене истим бројем као и стране које
замењују, с тим да ће се броју стране додати и слово, док ће нове стране, којим се Конкурсна
документација допуњује бити обележене новим бројевима, са напоменом у допису
наручиоца, уз који ће бити достављена допуна, о укупном броју страна Конкурсне
документације.
Понуда која не буде припремљена и поднета у складу са комплетном конкурсном
документацијом, одбиће се као неприхватљива.
ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА,
КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ
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После отварања понуда наручилац може да, приликом стручне оцене понуда, 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.
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 подиспоручиоца.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
ЗАШТИТА ПОДАТАКА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Наручилац је дужан да:
1. чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у
складу са законом, понуђач означио у понуди,
2. одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених
у понуди, и
3. чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и понуђача, као и податке о
поднетим понудама, до отварања понуда.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци
из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
Наручилац ће као поверљива третирати само она документа која у доњем десном углу
великим словима имају написано „ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис одговорног лица.
Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити
подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано „ПОВЕРЉИВО“.
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.
Подаци из понуде које понуђач на описани начин означи поверљивим, цениће се као
поверљиви подаци у односу на остале учеснике у поступку, али не могу представљати
поверљиве податке у односу на наручиоца, коме исти морају бити доступни, ради
спровођења поступка прегледа и оцене понуда.
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
гарантује да је ималац права интелектуалне својине (Образац 7 изјаве налази се у конкурсној
документацији).
ПОСТУПАК ОТВАРАЊА ПОНУДА
Отварање понуда је јавно и може му присуствовати свако заинтересовано лице. Приликом
отварања понуда води се записник о отварању понуда. У записнику о отварању понуда
уписују се сви подаци из чл. 104. Закона. У записник се не уносе појединачне цене за
уговорене позиције већ само укупан збир тј. укупна цена/вредност јавне набавке. Записник
о отварању понуда, након завршеног поступка отварања, потписују чланови Комисије за
јавну набавку и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају записник.
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Фотокопија записника се доставља понуђачима који нису учествовали у поступку отварања
понуда у року од три дана од дана јавног отварања понуда.
Понуда за коју је у року за подношење понуда достављено обавештење о опозиву понуде,
неће се отварати и биће враћена подносиоцу.
РАЗЛОЛИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА (БИТНИ НЕДОСТАЦИ
ПОНУДЕ И НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ )
Понуда која не испуњава све услове из Закона, позива и конкурсне документације, биће
одбијена као неприхватљива.
Наручилац ће одбити понуду ако:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;
3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у
поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се
односили на исти предмет јавне набавке, у претходне три године.
Као релевантни докази сматраће се:
1. правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа
2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке
или испуњења уговорних обавеза,
3. исправа о наплаћеној уговорној казни,
4. рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року,
5. изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под
условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи,
6. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.
Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или коначну
одлуку другог надлежног органа која се односи на поступак који је спровео или уговор који
је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.
ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ У ВЕЗИ СА ОВОМ ЈАВНОМ НАБАВКОМ
Наручилац ће донети образложену одлуку у вези са овом јавном набавком у року од 10
(десет) дана од дана отварања понуда.
Одлуку о додели уговора наручилац ће донети ако је прибавио најмање једну прихватљиву
понуду, у супротном донеће одлуку о обустави поступка јавне набавке.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога,
који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се
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започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за
предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у
наредних шест месеци.
У случају обуставе поступка из наведених разлога, одлуком о обустави поступка биће
одлучено и о надокнади трошкова прибављања средстава обезбеђења током припремања
понуде, уколико понуђач у понуди о тој накнади, истакне захтев.
Одлуку о додели уговора наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници у року од три дана од дана доношења одлуке.
ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно свако заинтересовано лице или
пословно удружење у њихово име. Захтев за заштиту права може да поднесе и Управа за
јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански
надзорник.
Захтев за заштиту права понуђача може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије предвиђено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је примљен од
стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без
обзира на начин достављања. У овом случају долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења образложене одлуке наручиоца у вези са овом јавном набавком, рок за
подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу
јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке, ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре
истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у њему се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки,
најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.
Захтев за заштиту права понуђача задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву, осим ако Републичка комисија на предлог
наручиоца не одлучи другачије.
Захтев за заштиту права мора да садржи све елементе прописане у члану 151. став 1. Закона
о јавним набавкама.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уз захтев за заштиту права достави
потврду о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН , у износу од 60.000,00 динара, на жиро
рачун број: 840-30678845-06; позив на број: подаци о броју јавне набавке поводом које се
подноси захтев; сврха: ЗЗП , назив наручиоца и број предметне јавне набавке; корисник:
„Буџет Републике Србије“.
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ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Уговор о јавној набавци ће се закључити са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8
(осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права, ако у том року
није поднет захтев за заштиту права.
Уколико је поднета само једна понуда, наручилац може закључити уговор о јавној набавци и
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац
може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
ОБЈАВЉИВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА
Обавештење о закљученом уговорима о јавној набавци или обавештење о обустави поступка
јавне набавке наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници у
року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, односно од дана коначности одлуке о
обустави поступка јавне набавке.
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