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I. ППЗИВ ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДЕ
На пснпву шлана 31. и 39. Закпна п јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“, бр. 124/12,
14/15 и 68/15), Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у
ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва (,,Сл.гласник РС“, бр.
86/15) и Пдлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке мале вреднпсти бр. 404-11/17 пд
16.03.2017. гпдине, ппзивају се ппнуђаши да ппднесу писану ппнуду за дпделу и закљушеое
угпвпра п јавнпј набавци услуга.
Назив наручипца:
Адреса наручипца:
Интернет страница наручипца:
Е-mail адреса наручипца:
Врста наручипца:
Врста ппступка јавне набавке:
Врста предмета:
Кратак ппис предмета набавке:

Пзнака предмета набавке:

-

-

ППШТИНА БПЈНИК
ул. Трг слпбпде 2-4
www.bojnik.rs
sasadodicbojnik@gmail.com, sasadodic@bojnik.org.rs
Јединица лпкалне сампуправе
Јавна набавка мале вреднпсти
Услуге
Услуга спцијалне защтите „ппмпћ у кући“ кпд старијих
пспба и пспба са инвалидитетпм
Ппис предмета садржи прирпду и пбим услуге и
пснпвна пбележја изврщеоа услуге:
85312100 - дневне услуге у заједници
Пзнака из класификације делатнпсти пднпснп назив и
пзнака из ппщтег решника набавке:

Кпнкурсну дпкументацију ппнуђачи мпгу преузети на један пд начина:
лишнп/неппсреднп у прпстпријама нарушипца у Бпјнику ул. Трг слпбпде 2-4, зграда
ппщтинске управе, канцеларија службеника за јавне набавке, 3 спрат, канцеларија бр.
16, сваким радним данпм у времену пд 8,00 – 14,00 шаспва све дп истека рпка за
дпстављаое ппнуда,
са сајта Ппртала за јавне набавке кап и
са сајта нарушипца www.bojnik.rs
ппщтпм/ел.ппщтпм или курирскпм службпм, ппнуђашима кпји упуте захтев нарушипцу за
дпстављаое кпнкурсне дпкументације на један пд наведених нашина. Дпкументација ће
у пвпм слушају бити ппслата најкасније у рпку пд 2 (два) дана пд дана пријема захтева, на
захтевани нашин и тп п трпшку ппнуђача. Укпликп се пптенцијални ппнуђаш пдлуши за
наведени нашин преузимаоа кпнкурсне дпкументације, неппхпднп је да на име
трпщкпва щтампаоа и дпстављаоа исте на адресу ппнуђаша изврщити уплату у изнпсу
2.000,00 динара на уплатни рашун нарушипца бр. 840 – 745151843-03, брпј мпдела 97,
ппзив на бр. 23-025 кпд Управе за трезпр, са сврхпм плаћаоа ЈН МВ бр. 404-11/17.
Нарушилац не снпси пдгпвпрнпст за рпк трајаоа исппруке изврщене путем ппщте и
курирске службе.

Ппнуде мпрају бити припремљене и ппднете у складу са ппзивпм за ппднпщеое
ппнуде и кпнкурснпм дпкументацијпм.
Ппнуђаш је дужан да испуоава све пбавезне и дпдатне услпве из кпнкурсне
дпкументације пдређене у складу са шл. 75. и 76. Закпна п јавним набавкама, щтп дпказује на
нашин дефинисан кпнкурснпм дпкументацијпм.
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Ппнуђаш је дужан да приликпм ппднпщеоа ппнуде дпстави тражене прилпге кап и да
пппуни, пптпище и пвери пбрасце кпји су дати у кпнкурснпј дпкументацији, јер ће се јединп
ппнуда кпја буде дпстављена са траженим прилпзима и пппуоеним, пптписаним и
пвереним пбрасцима узети у разматраое.
Ппнуђаши су дужни да ппнуду сашине према упутству нарушипца и да је у писанпм
пблику дпставе у запешаћенпј кпверти/кутији на адресу нарушипца у Бпјнику, ул. Трг слпбпде
бр. 2-4 са назнакпм ''Ппнуда за јавну набавку услуге „Ппмпћ у кући“ бр. 404-11/17 - НЕ
ПТВАРАТИ'', најкасније дп дана 30. марта 2017. гпдине дп 12.00 часпва.
Кпверат/кутија на предопј страни мпра имати завпдни пешат и брпј ппнуђаша.
Ппнуђаш је дужан да на пплеђини кпверте/кутије назнаши назив, адресу, телефпн и име и
презиме кпнтакт пспбе ппнуђаша, кап и да ли ппнуђаш наступа сампсталнп, са ппдизвпђашем
или ппнуду ппднпси група ппнуђаша, када је неппхпднп назнашити назив, седищте за свакпг
шлана и назнашити кп је нпсилац ппсла - пвлащћени шлан групе.
Ппнуђаш је у пбавези да ппнуду, пбрасце и дпказе захтеване кпнкурснпм
дпкументацијпм дпстави у затвпренпј кпверти или кутији, затвпренп и упакпванп на нашин
да се не мпгу накнаднп убацивати, пдстраоивати или замеоивати ппједини листпви,
пднпснп прилпзи кап и да се приликпм птвараоа ппнуде са сигурнпщћу мпже утврдити да се
ппнуда први пут птвара. Наппмена: дпкументе финансијскпг пбезбеђеоа (менице и менишна
пвлащћеоа) упакпвати непщтећене са псталпм траженпм дпкументацијпм.
Нарушилац ће приликпм пријема ппнуда на кпверти/кутији пбележити ''Време,
евиндеципни брпј и датум пријема ппнуде'' према редпследу приспећа. Свим ппнуђашима
кпји ппнуду дпставе неппсреднп нарушилац предаје ''Пптврду п пријему ппнуде''.
Ппнуде кпје буду стигле дп наведенпг рпка сматраће се ''Благпвременпм ппнудпм'' и
узеће се у разматраое. Неблагпвремене ппнуде се неће птварати и пп пкпншаоу ппступка
птвараоа ће бити враћене ппнуђашу уз ппвратницу, са назнакпм да је иста ппднета
неблагпвременп.
Наппмена: Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду путем ппщте, без пбзира да ли је ппслап
ппнуду пбишнпм, преппрушенпм ппщиљкпм или путем брзе ппщте, релевантна је јединп
чиоеница када је наручилац ппнуду примип, пднпснп да ли је нарушилац примип ппнуду
пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда (у кпјпј ситуацији ће ппнуда бити благпвремена), те
није релевантан мпменат када је ппнуђач ппслап ппнуду.
Јавнп птвараое ппнуда ће се пбавити пдмах накпн истека рпка за дпстављаое
ппнуда тј. дана 30. марта 2017. гпдине у 12.15 часпва у прпстпријама нарушипца у Бпјнику,
ул. Трг Слпбпде 2-4, у Сали скупщтине ппщтине. Птвараоу ппнуда мпже присуствпвати свакп
заинтереспванп лице а у ппступку птвараоа ппнуда мпгу активнп ушествпвати самп
пвлащћени представници ппнуђаша кпји су дужни да пре ппчетка птвараоа ппнуда
кпмисији за јавну набавку ппднесу пвлащћеое за активнп ушещће у ппступку птвараоа
ппнуда.
Критеријум за пцену ппнуда је: најнижа ппнуђена цена
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Биће разматране самп прихватљиве ппнуде кпје су благпвремене, кпје наручилац
није пдбип збпг битних недпстатака (члан 106 ЗЈН), кпје су пдгпварајуће и кпје не прелазе
изнпс прпцеоене вреднпсти јавне набавке.
Нарушилац мпже дпделити угпвпр ппнуђашу шија ппнуда садржи ппнуђену цену већу
пд прпцеоене вреднпсти јавне набавке акп није већа пд уппредиве тржищне цене и акп су
ппнуђене цене у свим пдгпварајућим ппнудама веће пд прпцеоене вреднпсти јавне
набавке.
Пдлука п дпдели угпвпра ће бити дпнета у рпку пд највище 10 (десет) дана,
рашунајући пд дана јавнпг птвараоа ппнуда.
Дпдатне инфпрмације се мпгу дпбити дп истека рпка за ппднпщеое ппнуда, свакпг
раднпг дана на тел: 016/821-214 пд 7 дп 15 шаспва. Пспба за кпнтакт је Саща Дпдић, е-маил
адреса sasadodicbojnik@gmail.com и sasadodic@bojnik.org.rs .
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II.1. ППШТИ ППДАЦИ П НАБАВЦИ
Назив наручипца:
Адреса наручипца:
Интернет страница наручипца:
Е-mail адреса наручипца:
Врста ппступка јавне набавке:
Предмет јавне набавке:
Име и презиме:
Функција:
Телефпн:
Е-mail адреса:

Ппщтина Бпјник
ул. Трг слпбпде бр. 2-4
www.bojnik.rs
sasadodicbojnik@gmail.com
Јавна набавка мале вреднпсти
Услуга
Лицe за кпнтакт:
Саща Дпдић
Рукпвпдилац пдељеоа за привреду, финансије и
лпкални екпнпмски развпј
016/821-215, 063/11-61-884
sasadodicbojnik@gmail.com

II.2. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КПЛИЧИНА
И ППИС УСЛУГА, НАЧИН СПРПВПЂЕОА КПНТРПЛЕ И ПБЕЗБЕЂИВАОА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РПК ИЗВРШЕОА, МЕСТП ИЗВРШЕОА УСЛУГЕ
Детаљнији ппис активнпсти:
Предмет јавне набаке је пбезбеђиваое неппсреднпг рада са кприсницима у перипду пд 9
месеци. Временски перипд угпвпра траје 9 месеци, пднпснп дп краја 2017. гпдине, 5 дана у
недељи са радним временпм пд 8 шаспва.
Пружалац услуге се пбавезује да услугу изврщи квалитетнп у складу са закпнским
прпписима предвиђеним за пву врсту услуге, пднпснп у складу са Закпнпм п спцијалнпј
защтити и Правилникпм п ближим услпвима и стандардима у пружаоу услуга спцијалне
защтите.
Реализацијпм услуге ппмпћи у кући, пбезбеђује се ппдрщка кприснику у
задпвпљаваоу свакпдневних живптних пптреба у сппственпм дпму, какп би се унапредип и
пдржап квалитет живпта и спрешип или пдлпжип смещтај у институције, пнда када је
ппрпдишна ппдрщка недпвпљна или није распплпжива, а у складу је са идентификпваним
индивидуалним пптребама лица.
Избпр специфишнпг садржаја услуге директнп зависи пд пптреба кприсника, а мпже
пбухватати:
1. -пбављаое кућних ппслпва и пдржаваое дпмаћинства (ппмпћ у набавци и пдлагаоу
намирница, припремаоу маоих пбрпка хране и храоеоу)
2. -ппмпћ у пдржаваоу лишне хигијене (приликпм умиваоа, купаоа, шещљаоа, бријаоа,
пресвлашеоа, и сл.)
3. -ппмпћ у пдржаваоу хигијене дпмаћинства (праое судпва, шищћеое прпстприје, праое
пдеће, лпжеое ватре, и сл.)
4. -ппмпћ у кретаоу и кприщћеоу ресурса у лпкалнпј заједници (набавка пгрева, плаћаое
рашуна, пбављаое или асистираое у пбављаоу других административних ппслпва и сл.)
5. -шуваое и надзпр
6. -праћеое здравља и дпбрпбити пспбе, укљушујући ппсматраое и евидентираое
прпмена у телеснпм и менталнпм функципнисаоу и извещтаваое надлежне
здравствене службе
7. -ппмпћ у набављаоу и узимаоу прпписаних лекпва
8. -ппмпћ у пбављаоу прпписаних телесних вежби
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9. -ппмпћ или ппдстицаое у пбављаоу свакпдневних активнпсти
10. -ппмпћ при пдласку кпд лекара и при кприщћеоу превпза
11. -ппмпћ за ушещће у активнпстима заједнице.
Кприсници услуге ппмпћ у кући су:
 стара и немпћна лица (жене прекп 60 гпдина и мущкарци прекп 65 гпдина
старпсти) у једнпшланим и вищешланим старашким дпмаћинствима
 пспбе са инвалидитетпм кпје живе саме у дпмаћинству (пдрасле пспбе са
пствареним правпм на туђу негу и ппмпћ, пп свим пснпвама, пспбе у ппступку
за пствариваое пвпг права и пспбе кпјима је признат статус инвалида пп билп
кпм пснпву)
 ппрпдице са тещкп пбплелим шланпм дпмаћинства, шије стаое захтева
кпнтинуирану физишку негу (пплуппкретни, неппкретни)
 пспбе са интелектуалним и другим менталним сметоама.
Пдабир кприсника кпјима се услуга пружа врщи се прекп надлежне прганизација за
спцијалјну защтиту.
Местп врщеоа услуга: на адреси кприсника на теритприји ппщтине Бпјник
Брпј директних кприсника је: минимум 120 а максимум 160. Брпј индиректних
кприсника је дп 65.
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III. УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Правп учешћа имају сва заинтереспвана правна лица и предузетници – тј. ппнуђачи,
кпји испуоавају пбавезне и дпдатне услпве за ушещће у ппступку јавне набавке из кпнкурсне
дпкументације утврђених у свему према шл.75 и 76. Закпна п јавним набавкама и тп:
III.1. Пбавезне услпве пп чл. 75.:
1. да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар.
2. пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив
привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или
даваоа мита и кривишнп делп преваре.
3. да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са
прпписима Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј
теритприји.
4. да испуоава све пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду,
заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине, да је ппнуђаш ималац
права интелектуалне свпјине, кап и да нема забрану пбављаоа делатнпсти кпја је
на снази у време ппднпщеоа ппнуде
5. да има важећу дпзвплу надлежнпг пргана за пбављаое делатнпсти кпја је
предмет јавне набавке и тп: лиценцу за пружаое услуге „Ппмпћ у кући“.
III.2. Дпдатне услпве утврђене на пснпву чл. 76:
6. да распплаже неппхпдним финансијским капациптетпм:
- да ппнуђаш у ппследое три пбрашунске гпдине (2013,2014,2015)
губитак;

није исказап

7. да распплаже дпвпљним кадрпвским капацитетпм и тп:
- 30 герентп дпмаћице са 100% раднпг времена,
- 7 струшна радник са виспкпм струшнпм спремпм 7 степен – (лекар, дипл. Правник,
2 спцијална радника, педагпг, психплпг, дипл. Екпнпмиста)
- 2 впзаша са 100% раднпг времена
- 6 административна радника
8. да распплаже дпвпљним техничким капацитетпм
- 3 (три) путнишка впзила кпјима ће врщити превпз герентп дпмаћица дп кприсника.
Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем, у складу са шланпм 80. Закпна,
ппдизвпђаш мпра да испуоава пбавезне услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4) Закпна.
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша, мпра да
испуни пбавезне услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4) Закпна, а дпдатне услпве испуоавају
заједнп.
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УПУТСТВП ЗА ДПКАЗИВАОЕ ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА:

Испуоенпст пбавезних и дпдатних услпва из шл. 75. и 76. Закпна п јавним
набавкама и услпвима кпнкурсне дпкументације ппнуђаш дпказује у складу са шл.77.
Закпна п јавним набавкама и у складу са Правилникпм п пбавезним елементима
кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа
испуоенпсти услпва (,,Сл.гласник РС“, бр. 86/15), дпстављаоем следећих дпказа:
Дпказиваое пбавезних услпва:
1. Услпв III.1.тачка 1. –Да је регистрпван, дпказује се:
- За правна лица: Извпдпм из регистра Агенције за привредне регистре,
пднпснп извпда из регистра надлежнпг Привреднпг суда
- За предузетнике: Извпдпм из регистра Агенције за привредне регистре,
пднпснп извпда из пдгпварајућег регистра
Наппмена:
 Наведени дпказ се дпставља кап пверена фптпкппија са датумпм
пвере фптпкппије ппсле пбјављиваоа ппзива за дпстављаое
ппнуда.
 Пвај дпказ ппнуђаш дпставља и за ппдизвпђаше, пднпснп дпстављају
сви шланпви групе ппнуђаша:
2. Услпв III.1.тачка 2. – Није псуђиван, дпказује се:
- За правна лица: Извпдпм из казнене евиденције, пднпснп увереоа надлежнпг
суда и надлежне пплицијске управе МУП-а да пнп и оегпв закпнски заступник
није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне
групе, да није псуђиван за некп пд кривишних дела прптив привреде, кривишна
дела прптив защтите живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа
мита, кривишнп делп преваре.
- За предузетнике: Извпдпм из казнене евиденције, пднпснп увереоа
надлежне пплицијске управе МУП-а да није псуђиван за некп пд кривишних
дела кап шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за некп пд
кривишних дела прптив привреде, кривишна дела прптив защтите живптне
средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре.
Наппмена:
 Наведени дпказ не мпже бити старији пд 2 (два) месеца рашунајући
пд датума птвараоа ппнуда.
 Пвај дпказ ппнуђаш дпставља и за ппдизвпђаше, пднпснп дпстављају
сви шланпви групе ппнуђаша:
3. Услпв III.1.тачка 3. – Измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине,
дпказује се:
- За правна лица и предузетнике: Увереоем Ппреске управе Министарства
финансија и привреде да је измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе и увереоа
надлежне лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву извпрних
лпкалних јавних прихпда.
Наппмена:
 Наведени дпказ не мпже бити старији пд 2 (два) месеца рашунајући
пд датума птвараоа ппнуда.
 Пвај дпказ ппнуђаш дпставља и за ппдизвпђаше, пднпснп дпстављају
сви шланпви групе ппнуђаша:
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4. Услпв III.1.тачка 4. – дпказује се Изјавпм - Пбразац 2, 2а и 2б – п испуоенпсти
свих пбавеза кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду,
заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да је ппнуђаш
ималац права интелектуалне свпјине, кап и да нема забрану пбављаоа
делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде
5. Услпв III.1. тачка 5. – дпказује се дпстављаоем лиценце или решеоа п
испуоенпсти услпва и стандарда за пружаое услуге ппмпћи у кући или пптврде
да је ппнуђач у ппступку дпбијаоа лиценце кпју издаје Министарствп за рад,
заппшљаваое, спцијална и бпрачка питаоа Републике Србије.
Дпказиваое дпдатних услпва:
6. Услпв III.2.тачка 6 - дпказује се дпстављаоем Извещтаја п бпнитету за јавне
набавке БПН-ЈН са ппдацима п ликвиднпсти за претхпдних 6 месеци кпји претхпде
месецу пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда, кпји издаје Агенција за
привредне регистре.
За ппнуђаше кпји впде прпстп коигпвпдствп уместп извещтаја п бпнитету БПН ЈН
дпставити кппију биланса успеха за 2013, 2014 и 2015 гпдину, а кап дпказ ликвиднпсти у
претхпдних 6 месеци дпставити пптврду ппслпвне банке.
Ппнуђач кпји наступа сампсталнп или са ппдизвпђачима је дужан дпставити пвај
дпказ сампсталнп, а у случају ппднпшеоа ппнуде групе ппнуђача, пвај дпказ испуоавају
сви чланпви групе заједнп- кумулативнп.
7. Услпв III.2.тачка 7 - дпказује се дпстављаоем ЕБП ПУРС пбрасца (Извпд из
ппјединашне ппреске пријаве за ппрезе и дппринпсе пп пдбитку) пптписан и пверен пд
стране лица пдгпвпрнпг за коигпвпдствене исправе ппнуђаша за ппследои исплаћени
месец кпји претхпди месецу пбјављиваоа пве јавне набавке, пднпснп за фебруар 2017.
гпдине
8. Услпв III.2.тачка 8 - дпказује се дпстављаоем следећих дпкумената:
- Ппписна листа пснпвних средстава са стаоем на дан 31.12.2016. гпдине или угпвпр п
кприщћеоу впзила.
Наппмена:
У складу са чл.77. став 4. Закпна п јавним набавкама:





Ппнуђач и нпсилац ппсла – пвлашћени члан групе ппнуђача испуоенпст пбавезних
услпва ппд III.1. тачка 1 – 5 и дпдатних услпва ппд III.2. тачка 6, 7 и 8, дпказују ''Изјавпм
ппнуђача п испуоенпсти пбавезних и дпдатних услпва, '' (пбразац 2),
Ппдизвпђач испуоенпст пбавезних услпва ппд III.1. тачка 1 – 5, и дпдатних услпва ппд
III.2. тачка 5, 6 и 7, из кпнкурсне дпкументације дпказујe ''Изјавпм ппдизвпђача п
испуоенпсти пбавезних и дпдатних услпва и ппштпваоу закпнских прпписа'' (пбразац
2а),
Члан групе ппнуђача испуоенпст пбавезних услпва ппд III.1. тачка 1 – 5, и дпдатних
услпва ппд III.2. тачка 5, 6 и 7, дпказује ''Изјавпм члана групе ппнуђача п испуоенпсти
пбавезних и дпдатних услпва и ппштпваоу закпнских прпписа'' (пбразац 2б)

уз пбавезу ппнуђача, ппдизвпђача, нпсипца ппсла и члана групе ппнуђача, шија је ппнуда
пцеоена кап прихватљива, да укпликп тп наручилац у писменпј фпрми захтева у рпку пд 5
(пет) дана пд дана пријема писменпг ппзива нарушипца, дпстави пригинал или пверену
кппију напред наведених дпказа п испуоенпсти свих или самп ппјединих (тражених),
пбавезних и дпдатних услпва.
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V. УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ
2.1. ЈЕЗИК ППНУДЕ
Ппнуда и дпкументација кпја се пднпси на ппнуду мпра бити на српскпм језику.

2.2. САДРЖИНА ППНУДЕ
Ппнуђаш је дужан да испуоава услпве дефинисане шланпм 75. и 76. Закпна п јавним
набавкама и кпнкурснпм дпкументацијпм, щтп дпказује на нашин дефинисан
кпнкурснпм дпкументацијпм кап и да приликпм ппднпщеоа ппнуде дпстави тражене
прилпге и пппуни, пптпище и пвери пбрасце кпји су дати у кпнкурснпј дпкументацији.

2.3. ИЗМЕНЕ, ДППУНЕ И ПППЗИВ ППНУДА
Ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве ппнуду, писаним пбавещтеоем,
самп пре истека рпка за ппднпшеое ппнуда.
Пбавещтеое п изменама, дппунама или пппзиву ппнуде се дпставља са пзнакпм
“Измена ппнуде”, ''Дппуна ппнуде'' или “Пппзив ппнуде” за јавну набавку мале
вреднпсти бр. 404-11/17 за услугу дневни бправак за децу и пмладину пметену у
развпју.

2.4. ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ППДНЕТИМ ППНУДАМА
Укпликп ппнуђаш нашини грещку у пппуоаваоу, дужан је да исту избели и правилнп
пппуни, а местп нашиоене грещке парафира и пвери печатпм.
Нарушилац мпже уз сагласнпст ппнуђача да изврщи исправке рашунских грещака
упшених приликпм разматраоа ппнуде, пп пкпншанпм ппступку птвараоа ппнуда,
узимајући кап релевантне јединишне цене. Акп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм
рашунских грещака, нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап неприхватљиву.

2.5. ПЦЕНА ППНУДЕ
Нарушилац ће пдбити све неблагпвремене, неисправне и непдгпварајуће ппнуде а
мпже да пдбије и неприхватљиве ппнуде, у смислу Закпна п јавним набавкама.

2.6. ПДУСТАНАК ПД ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Нарушилац је дужан да пбустави ппступак јавне набавке укпликп нису испуоени услпви
за дпделу угпвпра из шлана 107. Закпна п јавним набавкама.
Нарушилац задржава правп да пдустане пд предметне јавне набавке из пбјективних и
дпказивих разлпга кпји се нису мпгли предвидети у време ппкретаоа ппступка и кпји
пнемпгућавају да се заппшети ппступак пкпнша, пднпснп услед кпјих је престала пптреба
нарушипца за предметнпм набавкпм збпг шега се иста неће ппнављати у тпку исте
бучетске гпдине.

2.7. АЛТЕРНАТИВНА РЕШЕОА – ППНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Ппнуде са варијантама нису дпзвпљене.

2.8.

КРИТЕРИЈУМ
Накпн прегледа и струшне пцена ппнуда нарушилац ће пдбити све неприхватљиве
ппнуде а све Прихватљиве ппнуде рангирају се применпм критеријума најниже

ппнуђене цене.
Наппмена:

Ппнуде ппнуђаша кпји нису у систему ПДВ-а и ппнуђаша кпји су у систему ПДВ-а пцеоују
се такп щтп се уппређују ппнуђена ценa ппнуђаша кпји није у систему ПДВ-а и ппнуђена
цена без ПДВ-а ппнуђаша кпји је у систему ПДВ-а.
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2.9. ВАЛУТА
Вреднпсти у кпнкурснпј дпкументацији и ппнуди исказују се искљушивп у динарима.

2.10. ЦЕНА
Цена у ппнуди треба да буде изражена у динарима без ПДВ-а и мпра бити фиксна тј.
не мпже се меоати у тпку реализације угпвпра.
Укупну цену је пптребнп изразити нумерички и текстуалнп.
На пснпву шлана 25. став 1, ташка 11) ЗАКПНА П ППРЕЗУ НА ДПДАТУ ВРЕДНПСТ ("Сл.
гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закпн, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015,
5/2016 - усклађени дин. изн., 108/2016 и 7/2017 - усклађени дин. изн.) ПДВ се не плаћа у
прпмету нпвца и капитала и тп кпд услуга спцијалнпг стараоа и защтите, дешје защтите и
защтите младих, услуга устанпва спцијалне защтите, кап и са оима неппсреднп ппвезанпг
прпмета дпбара и услуга пд стране лица регистрпваних за пбављаое тих делатнпсти;

2.11. УСЛПВИ ПЛАЋАОА
Нарушилац ће врщити плаћаое месешнп у рпку дп 5 дана пд дана пријема исправнпг
рашуна, кпји исппставља ппнуђаш на пснпву дпкумента кпјим је пптврђенп изврщеое услуге
Плаћаое се врщи на рашун ппнуђаша и тп пп исппстављеним рашунима. Пружалац услуге ће
дп 20-пг у месецу дпставити рашун/фактуру са припадајућпм дпкументацијпм за пружену
услугу у претхпднпм месецу.

2.12. КВАЛИТЕТ
Пружалац услуге се пбавезује да услугу изврщи квалитетнп у складу са закпнским
прпписима предвиђеним за пву врсту услуге.

2.13. ППВЕРЉИВИ ППДАЦИ
Нарушилац је дужан да:
1) шува кап ппверљиве све ппдатке п ппнуђашима садржане у ппнуди кпје је кап такве, у
складу са закпнпм, ппнуђаш пзнашип у ппнуди;
2) пдбије даваое инфпрмације кпја би знашила ппвреду ппверљивпсти ппдатака дпбијених у
ппнуди;
3) шува кап ппслпвну тајну имена заинтереспваних лица, ппнуђаша и ппднпсилаца пријава,
кап и ппдатке п ппднетим ппнудама, пднпснп пријавама, дп птвараоа ппнуда, пднпснп
пријава.
Неће се сматрати ппверљивим дпкази п испуоенпсти пбавезних услпва, цена и други ппдаци
из ппнуде кпји су пд знашаја за примену елемената критеријума и рангираое ппнуде.

2.14. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКПГ ПБЕЗБЕЂЕОА
1) Ппнуђаш кпји наступа сампсталнп, ппнуђаш кпји наступа са ппдизвпђашима, пднпснп
група ппнуђаша је у пбавези да уз ппнуду дпстави Менишнп пвлащћеое - Пбразац бр.19-а за
пзбиљнпст ппнуде у висини 10% пд вреднпсти ппнуде, при шему треба узимати у пбзир
укупну вреднпст ппнуде изражену у динарима са ПДВ-пм, пешатиранп и пптписанп пд стране
пвлащћенпг лица ппнуђаша или пвлащћенпг шлана групе ппнуђаша.
Дпкументација кпја се прилаже уз менишнп пвлащћеое:
1. Бланкп сплп меница (пптпис и пешат на меници мпрају да буду исти кап и на
картпну деппнпваних пптписа и исти не смеју да прелазе зелени деп менице),
2. Захтев за регистрацију менице (на захтеву не сме да стпји изнпс на кпји меница
гласи; пптпис и пешат на захтеву мпра да буде исти кап и на меници),
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3. Картпн деппнпваних пптписа мпра да буде пверен у банци и датум пвере да није
старији пд месец дана. Лице кпје пптписује меницу мпра да има назнашенп на картпну
деппнпваних пптписа да пдгпвара сампсталнп и непгранишенп. Укпликп меницу пптписују
лица кпја пдгпварају пгранишенп, пптребнп је да меница има бар два пптписника)
4. ПП пбразац (пптпис лица кпји пптписује меницу мпра да се нађе и на ПП пбразцу, с
тим да је пптребнп да се истп пптпище на меници кап и на наведенпм пбрасцу)
2) Ппнуђаш кпјем буде дпдељен Угпвпр у пбавези је да приликпм пптписиваоа
угпвпра дпстави:
1. једну бланкп сплп меницу за дпбрп изврщеое ппсла у висини 10% пд вреднпсти
угпвпра, пешатирану и пптписану пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша или
пвлащћенпг лица пвлащћенпг шлана групе ппнуђаша и менишнпг пвлащћеоа кпје
садржи клаузуле “безуслпвнп“, „плативп на први ппзив“, „без права на пригпвпр“,
фптпкппију, картпна деппнпваних пптписа пвлащћених лица за распплагаое
средствима на рашуну и фптпкппију ПП пбрасца за пвлащћена лица за заступаое.

2.15. ДПДАТНА ПБЈАШОЕОА
Заинтереспванп лице мпже тражити дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа у вези са
припремаоем ппнуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуде,
путем електрпнске ппщте на Е-mail: sasadodicbojnik@gmail.com или у писанпј фпрми
путем ппщте на адресу: Oпщтина Бпјник, ул. Трг слпбпде 2-4, са назнакпм: "Питаоа за
јавну набавку бр. 404-11/17“.
Тражеое дпдатних инфпрмација и ппјащоеоа телефпнпм није дпзвпљенп.
Наручилац ће пдгпвпре, измене и дппуне кпнкурсне дпкументације пбјавити на
Ппрталу јавних набавки и свпјпј интернет страници најкасније 3 (три) дана пре истека
рпка за ппднпшеое ппнуде а директнп их прпследити самп ппнуђачима за кпје има
дпказ (дпстављену пптврду п преузимаоу кпнкурсне дпкументације) да су преузели
кпнкурсну дпкументацију.

2.16. РПК ВАЖЕОА ППНУДЕ
Рпк важеоа ппнуде је 30 (тридесет) дана рашунајући пд дана јавнпг птвараоа ппнуда.
У слушају да ппнуђаш у свпјпј ппнуди наведе краћи рпк важеоа ппнуде, ппнуда ће бити
пдбијена, кап неисправна.

2.17. МПДЕЛ УГПВПРА
Пвлащћенп лице ппнуђаша дужнп је да мпдел угпвпра пппуни, пптпище и пвери, шиме
пптврђује да је сагласан са мпделпм угпвпра.
Ппдаци унети у мпдел угпвпра мпрају се слагати са ппдацима наведеним у ппнуди.

2.18. ПДЛУКА П ДПДЕЛИ УГПВПРА И ЗАКЉУЧЕОЕ УГПВПРА
Нарушилац ће дпнети Пдлуку п дпдели угпвпра најкасније у рпку пд 10 (десет) дана
рашунајући пд дана јавнпг птвараоа ппнуда.
Накпн спрпведене струшне пцене ппнуда, на пснпву извещтаја кпмисије нарушилац
дпнпси Пдлуку п дпдели угпвпра, акп је прибавип најмаое 1 (једну) прихватљиву
ппнуду.
Пдлуку п дпдели угпвпра, Нарушилац ће пбјавити на Ппрталу Јавних набавки и на
свпјпј интернет страници у рпку пд 3 (три) дана рашунајући пд дана дпнпщеоа пдлуке.
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У слушају да ппнуђаш шија је ппнуда прихватљива и изабрана кап најппвпљнија
пдбије да закљуши угпвпр, нарушилац мпже закљушити угпвпр са првим следећим
ппнуђашем са ранг листе шија је ппнуда прихватљива. Самп закљушен угпвпр сматраће
се званишнпм пбавезпм нарушипца и никакве активнпсти се не мпгу заппшети пре негп
щтп угпвпр буде закљушен.
Угпвпр са прихватљивим ппнуђачем биће закључен у рпку пд 8 (псам) дана
рачунајући пд дана истека рпка за ппднпшеое захтева за заштиту права ппнуђача.

2.19. ЗАШТИТА ПРАВА ППНУЂАЧА
Захтев за защтиту права мпже да ппднесе ппнуђаш, пднпснп заинтереспванп лице или
ппслпвнп удружеое у оихпвп име.
Захтев за защтиту права ппднпси се Републишкпј кпмисији, а предаје нарушипцу.
Примерак захтева за защтиту права ппднпсилац истпвременп дпставља Републишкпј
кпмисији. Захтев за защтиту права се дпставља неппсреднп или електрпнскпм ппщтпм на
афресу sasadodic@bojnik.org.rs или sasadodicbojnik@gmail.com, факспм на брпј 016/821-174
или преппрушенпм ппщиљкпм са ппвратницпм на адресу Ппщтина Бпјник, ул. Трг слпбпде 24, 16205 Бпјник, Кпмисији за јнмв брпј 404-11/17.
Захтев за защтиту права мпже се ппднети у тпку целпг ппступка јавне набавке, прптив
сваке радое нарушипца, псим акп закпнпм није другашије пдређенп.
П ппднетпм захтеву за защтиту права нарушилац пбавещтава све ушеснике у ппступку
јавне набавке, пднпснп пбјављује пбавещтеое п ппднетпм захтеву на Ппрталу јавних
набавки, најкасније у рпку пд 2 дана пд дана пријема захтева.
Захтев за защтиту права кпјим се пспправа врста ппступка, садржина ппзива за
ппднпщеое ппнуда или кпнкурсне дпкументације сматраће се благпвременим акп је
примљен пд стране нарушипца најкасније 7 дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, без
пбзира на нашин дпстављаоа. У тпм слушају ппднпщеоа захтева за защтиту права дплази дп
застпја рпка за ппднпщеое ппнуда.
Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра из шлана 108. Закпна или пдлуке п
пбустави ппступка јавне набавке из шлана 109. Закпна, рпк за ппднпщеое захтева за защтиту
права је 5 дана пд дана пријема пдлуке.
Захтевпм за защтиту права не мпгу се пспправати радое нарушипца предузете у
ппступку јавне набавке акп су ппднпсипцу захтева били или мпгли бити ппзнати разлпзи за
оегпвп ппднпщеое пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, а ппднпсилац захтева га није
ппднеп пре истека тпг рпка.
Акп је у истпм ппступку јавне набавке ппнпвп ппднет захтев за защтиту права пд
стране истпг ппднпсипца захтева, у тпм захтеву се не мпгу пспправати радое нарушипца за
кпје је ппднпсилац захтева знап или мпгап знати приликпм ппднпщеоа претхпднпг захтева.
Захтев за защтиту права мпра да садржи све елементе из шлана 151. ЗЈН.
Уз ппднети захтев, схпднп шлану 156. став 1. ташка 3. ЗЈН пбавезнп дпставити дпказ п
уплати таксе у изнпсу пд 60.000,00 динара.
Ппднпсилац захтева је дужан да на рашун бучета Републике Србије уплати таксу у
изнoсу пд 60.000,00 динара на брпј жирп рашуна: 840-30678845-06, щифра плаћаоа: 253 или
153, мпдел: 97, ппзив на брпј: 404-1/24015, сврха уплате – ЗЗП, Ппщтина Бпјник, брпј ЈН 40411/17, прималац - Бучет Републике Србије.
Упутствп за уплату републишке административне таксе за ппднети захтев за защтиту
права из Републике Србије и уплату таксе из инпстранства мпже се преузети на сајту
Републишке кпмисије за защтиту права. http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republickeadministrativne-takse.html
Ппступак защтите права ппнуђаша регулисан је пдредбама шл. 138. -167. Закпна.
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2.20. ППШТПВАОЕ ЗАКПНСКИХ ПРППИСА И УСЛПВА:
Ппнуђаш, Ппдизвпђаш или Члан групе ппнуђаша је дужан да при састављаоу свпје
ппнуде у склппу ''Изјаве'' – Пбразац 2, 2а и 2б наведе да је ппщтпвап пбавезе кпје
прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада,
защтите живптне средине, да гарантује да је ималац права интелектуалне свпјине, кап и
да нема забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде.
Ппнуђаш, Ппдизвпђаш или Члан групе ппнуђаша је такпђе дужан да при састављаоу
свпје ппнуде у склппу ''Изјаве'' – Пбразац 2, 2а и 2б наведе да накнаду за кприщћеое
патената, кап и пдгпвпрнпст за ппвреду защтићених права интелектуалне свпјине
трећих лица снпси ппнуђаш.

2.21. ИЗЈАВА П ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА:


Ппнуђаш или нпсилац ппсла – пвлащћени шлан групе ппнуђаша, је дужан да пптпище и
пвери ''Изјаву ппнуђача п испуоенпсти пбавезних и дпдатних услпва, ппштпваоу
закпнских прпписа '' (пбразац 2),
 Ппдизвпђаш, је дужан да пптпище и пвери ''Изјаву ппдизвпђача п испуоенпсти
пбавезних и дпдатних услпва и ппштпваоу закпнских прпписа'' (пбразац 2а),
 Члан групе ппнуђаша, је дужан да пптпище и пвери ''Изјаву члана групе ппнуђача п
испуоенпсти пбавезних и дпдатних услпва и ппштпваоу закпнских прпписа''
(пбразац 2б).
кпјима се дпказује испуоенпст пбавезни и дпдатних услпва из кпнкурсне дпкументације
неппхпдних за ушещће у ппступку јавне набавке мале вреднпсти.

2.22. ППДНПШЕОЕ ППНУДЕ – УСЛПВИ, ПБЛИЦИ И ФПРМЕ:




Ппнуђаш мпже ппднети ппнуду кап:
сампсталну ппнуду,
ппнуду са ппдизвпђачем или
заједничку ппнуду кап група ппнуђача.
Укпликп се ппднпси сампстална ппнуда:

Ппнуђаш мпже да ппднесе самп 1 (једну) ппнуду.
Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да ушествује кап
ппдизвпђаш или у заједнишкпј ппнуди групе ппнуђаша.
Укпликп се ппднпси ппнуда са ппдизвпђачем:





ппнуђаш је пбавезан да тп наведе у ппнуди.
Ппнуђаш је дужан да укпликп у ппнуди наведе ппдизвпђаше уз свпју ппнуду прилпжи
пптписану и пверену изјаву ппдизвпђача да испуоава пбавезне и дпдатне услпве и
ппштпваоу закпнских прпписа за ушещће у ппступку јавне набавке мале вреднпсти,
дефинисане шланпм 75. став 1. ташка 1) дп 4) и 6), Закпна п јавним набавкама Пбразац 2а.
Ппдизвпђаши нису дужни да испуоавају пбавезни услпв дефинисан шл. 75. став 1.
ташка 5), Закпна п јавним набавкама, псим укпликп ппдизвпђашу није ппверенп
извпђеое дела или свих ппзиција услуге кпји ппдразумевају пвај услпв укпликп вреднпст
пве услуге не прелази 10% укупне вреднпсти услуге. Укпликп вреднпст услуге кпји
ппдлежу пбавези ппседпваоа ппсебне дпзвпле за пбављаое делатнпсти прелази 10%
укупне вреднпсти услуге пвај услпв мпра испуоавати и ппнуђаш и ппдизвпђаш укпликп је
истпм ппверенп изврщеое пвих услуге.
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Ппдизвпђаши нису дужни да испуоавају дпдатне услпве дефинисане шл. 76., Закпна п
јавним набавкама и кпнкурснпм дпкументацијпм.
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача:



Сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша мпра да испуни пбавезне услпве из шлана 75. став 1
таш.1) дп 4). Закпна п јавним набавкама. Стпга је неппхпднп да сваки ппнуђаш из групе
ппнуђаша дпстави пптписан и пверен пбразац ''Изјаве члана групе ппнуђача п

испуоенпсти пбавезних и дпдатних услпва и ппштпваоу закпнских
прпписа '' – пбразац 2б, за ушещће у ппступку јавне набавке мале вреднпсти,



дефинисане шланпм 75. став 1. таш. 1) дп 4) Закпна п јавним набавкама.
Испуоенпст пбавезнпг услпва из шлана 75. став 1. ташка 5) Закпна п јавним набавкама
укпликп предмет набавке – врста услуге ппдразумева испуоенпст пвпг услпва, дпказује
шлан групе ппнуђаша кпји је сппразумпм преузеп пбавезу извпђеоа пвих услуге.
Дпдатне услпве дефинисане шланпм 76. Закпна п јавним набавкама и кпнкурснпм
дпкументацијпм ппнуђаши из групе ппнуђаша испуоавају заједнп-кумулативнп, щтп се
дпказује ''Изјавпм ппнуђача п испуоенпсти пбавезних и дпдатних услпва,

ппштпваоу закпнских прпписа и средствима финансијскпг пбезбеђеоа''пбразац 2, кпју пптписује и пверава нпсилац ппсла – пвлащћени шлан групе ппнуђаша,
кпји је сппразумпм пвлашћен да заступа групу ппнуђаша.
 Саставни деп заједничке ппнуде групе ппнуђаша је сппразум кпјим се ппнуђаши из групе
међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке мале вреднпсти,
кпји пбавезнп садржи ппдатке п:
1) ппдатке п члану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети
ппнуду и кпји ће заступати групу ппнуђача пред наручипцем
2) ппис ппслпва свакпг пд ппнуђача из групе ппнуђача у извршеоу угпвпра
Ппнуђаши из групе ппнуђаша у ппступку реализације предмета јавне набавке пдгпварају
непгранишенп сплидарнп према нарушипцу.

2.23 БИТНИ НЕДПСТАЦИ ППНУДЕ
У складу са шл. 106. Закпна п јавним набавкама, нарушилац ће пдбити ппнуду кап
неисправну акп:
1) ппнуђаш не дпкаже да испуоава пбавезне услпве за ушещће;
2) ппнуђаш не дпкаже да испуоава дпдатне услпве;
3) ппнуђаш није дпставип траженп средствп пбезбеђеоа;
4) је ппнуђени рпк важеоа ппнуде краћи пд прпписанпг;
5) ппнуда садржи друге недпстатке збпг кпјих није мпгуће утврдити стварну садржину
ппнуде или је није мпгуће уппредити са другим ппнудама.

VI. ПБАВЕЗНИ САДРЖАЈ ППНУДЕ (ПРИЛПЗИ И ПБРАСЦИ):
1. Пбразац 1 - Пбразац за пцену испуоенпсти услпва – Пбразац мпра бити пппуоен, пптписан
и пверен пешатпм пд стране пдгпвпрнпг-пвлащћенпг лица ппнуђаша или нпсипца ппслапвлащћенпг шлана групе ппнуђаша.
2. Пбразац 2 - ИЗЈАВА ППНУЂАЧА п испуоенпсти пбавезних и дпдатних услпва, ппштпваоу
закпнских прпписа и средствима финансијскпг пбезбеђеоа - Изјава мпра бити пппуоена,
пптписана и пверена пешатпм пд стране пдгпвпрнпг-пвлащћенпг лица ппнуђаша или
нпсилпца ппсла-пвлащћенпг шлана групе ппнуђаша.
Наппмена: Изјаву даје ппнуђаш за сампсталне ппнуде и ппнуде са ппдизвпђашима и нпсилац
ппсла - пвлащћени шлан групе ппнуђаша за ппнуду кпју ппднпси група ппнуђаша.
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3. Пбразац 2а - ИЗЈАВА ППДИЗВПЂАЧА п испуоенпсти пбавезних и дпдатних услпва и
ппштпваоу закпнских прпписа - Изјава мпра бити пппуоена, пптписана и пверена пешатпм
пд стране пдгпвпрнпг-пвлащћенпг лица свих ппдизвпђаша кпји су ангажпвани на
реализацији предмета јавне набавке.
Наппмена: Изјава се дпставља самп у случају ппнуде кпја се даје са ппдизвпђачима и у тпм
слушају изјаву дају сви ангажпвани ппдизвпђаши.
4. Пбразац 2б - ИЗЈАВА ЧЛАНА ГРУПЕ ППНУЂАЧА п испуоенпсти пбавезних и дпдатних
услпва и ппштпваоу закпнских прпписа - Изјава мпра бити пппуоена, пптписана и пверена
пд стране пдгпвпрних-пвлащћених лица свих шланпва групе ппнуђаша.
Наппмена: Изјава се дпставља самп у случају ппнуде кпју даје група ппнуђача и у тпм
слушају изјаву дају сви шланпви групе ппнуђаша, псим нпсипца ппсла - пвлащћенпг шлана
групе ппнуђаша кпји даје изјаву на пбрасцу 2.
5. Дпзвпла за пбављаое пдгпварајуће делатнпсти кпја је предмет набавке, издате пд
стране надлежнпг пргана.
Наппмена: Пптребнп је дпставити лиценцу или решеое п испуоенпсти услпва
и
стандарда за пружаое услуге дневнпг бправка или дпказ да је у ппступку дпбијаоа
лиценце.
6. Пбразац 3 - Ппнуда - Ппнуда мпра бити пппуоена, пптписана и пверена пешатпм пд
стране пдгпвпрнпг-пвлащћенпг лица ппнуђаша.
Наппмена: За групу ппнуђаша, пбразац пппуоава, пптписује и пверава самп нпсилац ппсла пвлашћени члан групе ппнуђаша.
7. Пбразац 4 – Структура цене – Пбразац мпра бити пппуоен, пптписан и пверен пешатпм пд
стране пдгпвпрнпг-пвлащћенпг лица ппнуђаша.
Наппмена: За групу ппнуђаша, пбразац пппуоава, пптписује и пверава самп нпсилац ппсла пвлашћени члан групе ппнуђаша
8.

Пбразац 5 – Изјава ппнуђача п начину наступа - Изјава мпра бити пппуоена, пптписана и
пверена пешатпм пд стране пдгпвпрнпг-пвлащћенпг лица ппнуђаша.
Наппмена: За групу ппнуђаша, изјаву пппуоава, пптписује и пверава самп нпсилац ппсла пвлашћени члан групе ппнуђаша

9. Пбразац 6 – Ппдаци п ппнуђачу кпји наступа сампсталнп - Пбразац мпра бити пппуоен,
пптписан и пверен пешатпм пд стране пдгпвпрнпг-пвлащћенпг лица ппнуђаша.
Наппмена: Укпликп ппнуђаш наступа са ппдизвпђашима или даје заједнишку ппнуду кап
група ппнуђаша исти не пппуоава и пверава пвај пбразац.
10. Пбразац 7 – Ппдаци п ппнуђачу кпји наступа са ппдизвпђачима - Пбразац мпра бити
пппуоен, пптписан и пверен пешатпм пд стране пдгпвпрнпг-пвлащћенпг лица ппнуђаша кпји
наступа са ппдизвпђашима.
Наппмена: Ппнуђаш кпји наступа сампсталнп или даје заједнишку ппнуду кап група ппнуђаша
не пппуоава и пверава пвај пбразац.
11. Пбразац 8 – Изјава ппнуђача п ангажпваоу ппдизвпђача - Изјава мпра бити пппуоена,
пптписана и пверена пешатпм пд стране пдгпвпрнпг-пвлащћенпг лица ппнуђаша.
Наппмена: Ппнуђаши кпји наступају сампсталнп или дају заједнишку ппнуду кап група
ппнуђаша не пппуоавају и пверавају пвај пбразац.
12. Пбразац 9 – Ппдаци п ппдизвпђачу - Пбразац мпра бити пппуоен, пптписан и пверен
пешатпм пд стране пдгпвпрнпг-пвлащћенпг лица ппдизвпђаша.
Наппмена: Ппнуђаши кпји наступају сампсталнп или дају заједнишку ппнуду кап група
ппнуђаша не пппуоавају и пверавају пвај пбразац.
Кпнкурсна дпкументација

страна 17 пд 47

Услуга спцијалне защтите „ппмпћ у кући“ кпд старијих пспба и пспба са инвалидитетпм

ЈН МВ 404-11/17

13. Пбразац 10 – Изјава чланпва групе ппнуђача кпји ппднпсе заједничку ппнуду – Пбразац
мпра бити пппуоен, пптписан и пверен пд стране пдгпвпрнпг-пвлащћенпг лица нпсипца
ппсла – пвлащћенпг шлана групе ппнуђаша и свакпг шлана групе ппнуђаша.
Наппмена: Ппнуђаши кпји наступају сампсталнп или дају ппнуду са ппдизвпђашима не
пппуоавају и пверавају пвај пбразац.
14. Пбразац 11 – Ппдаци п ппнуђачу-нпсипцу ппсла кап пвлашћенпм члану групе ппнуђачаПбразац мпра бити пппуоен, пптписан и пверен пд стране пдгпвпрнпг-пвлащћенпг лица
нпсипца ппсла-пвлащћенпг шлана групе ппнуђаша.
Наппмена: Ппнуђаши кпји наступају сампсталнп или дају ппнуду са ппдизвпђашима не
пппуоавају и пверавају пвај пбразац
15. Пбразац 12 - Ппдаци п члану групе ппнуђача – Пбразац мпра бити пппуоен, пптписан и
пверен пд стране пдгпвпрнпг-пвлащћенпг лица свих шланпва групе ппнуђаша.
Наппмена: Нпсилац ппсла-пвлащћени шлан групе ппнуђаша и ппнуђаши кпји наступају
сампсталнп или дају ппнуду са ппдизвпђашима не пппуоавају и пверавају пвај пбразац.
16. Сппразум п заједнишкпм наступу групе ппнуђаша.
Наппмена: Сппразум се дпставља самп у случају ппднпшеоа заједничке ппнуде-ппнуде
групе ппнуђаша и исти пптписују сви шланпви групе ппнуђаша.
17. Пбразац 14 - Изјава ппнуђача п кадрпвскпм капацитету - Изјава мпра бити пппуоена,
пптписана и пверена пд стране пдгпвпрнпг-пвлащћенпг лица ппнуђаша.
Наппмена: За групу ппнуђаша, изјаву пппуоава, пптписује и пверава самп нпсилац ппсла пвлашћени члан групе ппнуђаша.
18. Пбразац 15 - Изјава ппнуђача п прихватаоу услпва из кпнкурсне дпкументације –
Пбразац мпра бити пппуоен, пптписан и пверен пешатпм пд стране пдгпвпрнпг-пвлащћенпг
лица ппнуђаша или нпсипца ппсла-пвлащћенпг шлана групе ппнуђаша.
19. Пбразац 16 – Пбрачун трпшкпва припреме ппнуде - Пбразац мпра бити пппуоен,
пптписан и пверен пешатпм пд стране пдгпвпрнпг-пвлащћенпг лица ппнуђаша или нпсипца
ппсла-пвлащћенпг шлана групе ппнуђаша.
Наппмена:


Пбразац се пппуоава самп укпликп ппнуђач пптражује трпщкпве припреме ппнуде
укпликп је нарушилац пдустап пд набавке.



Укпликп у складу са шл. 88. Закпна п јавним набавкама не ппстпји пснпв за пптраживаое
трпщкпва припреме ппнуде пбразац се не пппуоава и не пверава.

20. Пбразац 17 – Изјава п независнпј ппнуди - Пбразац мпра бити пппуоен, пптписан и пверен
пешатпм пд стране пдгпвпрнпг-пвлащћенпг лица ппнуђаша или нпсипца ппсла-пвлащћенпг
шлана групе ппнуђаша.
21. Пбразац 18 - Мпдел угпвпра - Пдгпвпрнп-пвлащћенп лице ппнуђаша или нпсипца ппслапвлащћенпг шлана групе ппнуђаша мпра да пппуни и парафира сваку страну мпдела угпвпра,
пптпище и пвери пешатпм мпдел угпвпра на ппследопј страни, шиме пптврђује да прихвата
све елементе мпдела угпвпра.
22. Пбразац 19-а – Меничнп пвлашћеое - Ппнуђаш мпра пппунити Менишнп пвлащћеое за
пзбиљнпст ппнуде у висини 10 % пд вреднпсти ппнуде, при шему треба узимати у пбзир
укупну вреднпст ппнуде изражену у динарима са ПДВ-пм, пешатирати и пптписати пд стране
пвлащћенпг лица ппнуђаша или пвлащћенпг шлана групе ппнуђаша.
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VII. НЕПБАВЕЗНИ САДРЖАЈ ППНУДЕ (ПРИЛПЗИ И ПБРАСЦИ):
23. Пбразац 20 – Пвлашћеое представника ппнуђача - Пбразац мпра бити пппуоен, пптписан
и пверен пешатпм пд стране пдгпвпрнпг-пвлащћенпг лица ппнуђаша или нпсипца ппслапвлащћенпг шлана групе ппнуђаша.
Наппмене:


Пвлащћеое представника ппнуђаша за ушещће у ппступку птвараоа ппнуда пвлащћенп
лице предаје кпмисији у пригиналу пре ппчетка птвараоа ппнуда
инаше не мпже активнп ушествпвати у птвараоу ппнуда, и акп је исту дпставилп у склппу
запешаћене ппнуде.



Приликпм предаје ппнуде ппнуђаш није у пбавези да дпстави Пвлащћеое представника
ппнуђаша за ушещће у птвараоу ппнуда.

24. Пбразац 21 – Пптврда п преузимаоу кпнкурсне дпкументације - Пбразац мпра бити
пппуоен, пптписан и пверен пешатпм пд стране пдгпвпрнпг-пвлащћенпг лица ппнуђаша или
нпсипца ппсла-пвлащћенпг шлана групе ппнуђаша.
Наппмене:


Пбразац пптврде ппнуђаш преузима приликпм преузимаоа кпнкурсне дпкументације.



Пппуоену и пверену пптврду п преузимаоу кпнкурсне дпкументације
пптенцијални ппнуђаш дпставља нарушипцу у најкраћем мпгућем рпку.



Нарушилац ће пдгпвпре, измене и дппуне кпнкурсне дпкументације пбјавити на Ппрталу
јавних набавки и свпјпј интернет страници а директнп их прпследити самп ппнуђашима
за кпје има дпказ (дпстављену пптврду п преузимаоу кпнкурсне дпкументације) да су
преузели кпнкурсну дпкументацију.



У слушају да пптписану и пверену Пптврду п преузимаоу кпнкурсне дпкументације
ппнуђаш не дпстави Нарушипцу исти не преузима никакву пдгпвпрнпст везанп за шлан
63. Закпна п јавним набавкама.



Приликпм предаје ппнуде ппнуђаш није у пбавези да дпстави пптврду п преузимаоу
кпнкурсне дпкументације.

25. Пбразац 22 – Пптврда п пријему ппнуде - Пбразац пппуоава, пптписује и пверава
пвлащћенп лице нарушипца и издаје се самп ппнуђашима кпји ппнуду дпставе неппсреднп
на адресу нарушипца из ппзива за дпстављаое ппнуде.


Приликпм предаје ппнуде ппнуђаш није у пбавези да дпстави пптврду п пријему
ппнуде.
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Услуга спцијалне защтите „ппмпћ у кући“ кпд старијих пспба и пспба са инвалидитетпм

ЈН МВ 404-11/17

ПБРАЗАЦ 1.
ПБРАЗАЦ ЗА ПЦЕНУ ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА
При састављаоу ппнуде у пптпунпсти смп ппщтпвали услпве нарушипца из кпнкурсне
дпкументације, уппзнати смп са свим услпвима и с тим у вези прилажемп следеће прилпге
и пбрасце п испуоенпсти пбавезних и дпдатних услпва и тп:
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

НАЗИВ ДПКУМЕНТА - ПБРАСЦА
ПБРАЗАЦ 1 - Пбразац за пцену испуоенпсти услпва
ПБРАЗАЦ 2 - Изјава ппнуђаша п испуоенпсти пбавезних и дпдатних услпва,
ппщтпваоу закпнских прпписа и средствима финансијскпг пбезбеђеоа
ПБРАЗАЦ 2а - Изјава ппдизвпђаша п испуоенпсти пбавезних и дпдатних услпва и
ппщтпваоу закпнских прпписа.
ПБРАЗАЦ 2б - Изјава шлана групе ппнуђаша п испуоенпсти пбавезних и дпдатних
услпва и ппщтпваоу закпнских прпписа.
ПБРАЗАЦ 3 - Пбразац ппнуде.
ПБРАЗАЦ 4 - Пбразац структуре цене
ПБРАЗАЦ 5 - Изјава ппнуђача п начину наступа
ПБРАЗАЦ 6 - Ппдаци п ппнуђашу кпји наступа сампсталнп.
ПБРАЗАЦ 7 - Ппдаци п ппнуђашу кпји наступа са ппдизвпђашем.
ПБРАЗАЦ 8 - Изјава ппнуђаша п ангажпваоу ппдизвпђаша.
ПБРАЗАЦ 9 - Ппдаци п ппдизвпђашу
ПБРАЗАЦ 10 - Изјава шланпва групе кпји ппднпсе заједнишку ппнуду.
ПБРАЗАЦ 11 – Ппдаци п ппнуђашу-нпсипцу ппсла.
ПБРАЗАЦ 12 – Ппдаци п шлану групе ппнуђаша.
Сппразум п заједничкпм наступу групе ппнуђача.
ПБРАЗАЦ 13 – Изјава ппнуђаша п кадрпвкпм капацитету
ПБРАЗАЦ 14 – Изјава п прихватаоу услпва из кпнк. дпкументације
ПБРАЗАЦ 15 – Пбрашун трпщкпва припреме ппнуде.
ПБРАЗАЦ 16 – Изјава п независнпј ппнуди.
ПБРАЗАЦ 17 – Мпдел угпвпра п изврщеоу услуге.
ПБРАЗАЦ 18 – Менишнп пвлащћеое

да

не

да

не

да

не

да

не

да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не

ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА
М. П

НАППМЕНА:

Пбразац пппуоава, пптписује и пверава пдгпвпрнп - пвлащћенп лице:
- ппнуђаша кпји наступа сампсталнп
- ппнуђаша кпји наступа са ппдизвпђашем,
- ппдизвпђаша,
- нпсипца ппсла-пвлащћенпг шлана групе ппнуђаша и
- шлана групе ппнуђаша.
За ппдизвпђаша и шлана групе ппнуђаша дпстављају се самп пни прилпзи пднпснп
пппуоавају самп пбрасци кпји се пднпсе на исте.
Пбразац кппирати у пптребнпм брпју примерака за свакпг ппдизвпђаша и свакпг
шлана групе ппнуђаша.

Кпнкурсна дпкументација

страна 20 пд 47

Услуга спцијалне защтите „ппмпћ у кући“ кпд старијих пспба и пспба са инвалидитетпм

ЈН МВ 404-11/17

ПБРАЗАЦ 2.
У складу са шл. 77. став 4. Закпна п јавним набавкама («Службени гласник РС» брпј
124/12, 14/15 и 68/15, 14/15 и 68/15) и услпвима утврђеним кпнкурснпм дпкументацијпм за
реализацију ЈНМВ бр. 404-11/17 д а ј е с е

И З Ј А В А ППНУЂАЧА
п испуоенпсти пбавезних услпва пп чл. 75. и дпдатних услпва пп чл.76. Закпна п јавним
набавкама и ппштпваоу закпнских прпписа

Ппд пунпм кривичнпм и материјалнпм пдгпвпрнпшћу кап пвлащћенп лице испред
ппнуђаша _________________________ из ________________ ул._________________________
бр.____ , изјављујем:


да ппнуђаш, испуоава све пбавезне услпве утврђене кпнкурснпм дпкументацијпм у
пквиру ппглавља III.1. ташка 1 – 5,



да ппнуђаш, испуоава све дпдатне услпве из кпнкурсне дпкументације у пквиру
ппглавља III.2. ташке 6,7 и 8,



да ппнуђаш испуоава пбавезни услпв из ппглавља III.1. ташка 4 и тп:
o све пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду,
заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине,
o да је ималац права интелектуалне свпјине пднпснп да снпси све трпщкпве
исплате накнаде за кприщћеое патената, кап и евентуалну пдгпвпрнпст за
ппвреду защтићених права интелектуалне свпјине трећих лица.
o кап и да немам забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време
ппднпщеоа ппнуде



да ће ппнуђаш у слушају да се ппнуда истпг пцени кап прихватљива, укпликп тп
наручилац у писменпј фпрми захтева најкасније у рпку пд 5 (пет) дана пд дана
пријема писменпг ппзива нарушипца, дпстави пригинал или пверену кппију дпказа п
испуоенпсти свих или самп ппјединих - тражених пбавезних и дпдатних
услпва у свему према Упутству за дпказиваое испуоенпсти услпва у пквиру ппглавља
IV тачка 1-12 .
ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА
М. П
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Услуга спцијалне защтите „ппмпћ у кући“ кпд старијих пспба и пспба са инвалидитетпм

ЈН МВ 404-11/17

ПБРАЗАЦ 2а.
У складу са шл. 77. став 4. Закпна п јавним набавкама («Службени гласник РС» брпј
124/12, 14/15 и 68/15) и услпвима утврђеним кпнкурснпм дпкументацијпм за реализацију
ЈНМВ бр. 404-11/17 д а ј е с е

ИЗЈАВА
ППДИЗВПЂАЧА
п испуоенпсти пбавезних услпва пп чл. 75., дпдатних услпва пп чл..76, Закпна п јавним
набавкама и ппштпваоу закпнских прпписа

Ппд пунпм кривичнпм и материјалнпм пдгпвпрнпшћу кап пвлащћенп лице испред
ппдизвпђаша _________________________ из _____________ ул._________________________
бр.____ , изјављујем:


да ппдизвпђаш, испуоава све пбавезне услпве утврђене кпнкурснпм дпкументацијпм
у пквиру ппглавља III.1. ташка 1 – 5,



да ппдизвпђаш, испуоава и дпдатне услпве из кпнкурсне дпкументације у пквиру
ппглавља III.2. ташка 6 –8



да ппдизвпђаш испуоава пбавезни услпв из ппглавља III.1. ташка 4 и тп:
o све пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду,
заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине,
o да је ималац права интелектуалне свпјине пднпснп да снпси све трпщкпве
исплате накнаде за кприщћеое патената, кап и евентуалну пдгпвпрнпст за
ппвреду защтићених права интелектуалне свпјине трећих лица.
o кап и да немам забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време
ппднпщеоа ппнуде.



да ће ппдизвпђаш у слушају да се ппнуда са ппдизвпђашем пцени кап прихватљива,
укпликп тп наручилац у писменпј фпрми захтева најкасније у рпку пд 5 (пет)
дана пд дана пријема писменпг ппзива нарушипца, дпстави пригинал или пверену
кппију дпказа п испуоенпсти свих или самп ппјединих - тражених пбавезних
услпва у свему према Упутству за дпказиваое испуоенпсти услпва у пквиру става IV
тачка 1-4.
ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА
М. П

Наппмена:

Пбразац кппирати за свакпг ппдизвпђаша ппнапспб укпликп се у ппступку
јавне набавке наступа са вище ппдизвпђаша.
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Услуга спцијалне защтите „ппмпћ у кући“ кпд старијих пспба и пспба са инвалидитетпм

ЈН МВ 404-11/17

ПБРАЗАЦ 2б.
У складу са шл. 77. став 4. Закпна п јавним набавкама («Службени гласник РС» брпј
124/12, 14/15 и 68/15) и услпвима утврђеним кпнкурснпм дпкументацијпм за реализацију
ЈНМВ бр. 404-11/17 д а ј е с е

ИЗЈАВА
ЧЛАНА ГРУПЕ ППНУЂАЧА
п испуоенпсти пбавезних услпва пп чл. 75., дпдатних услпва пп чл..76, Закпна п јавним
набавкама и ппштпваоу закпнских прпписа

Ппд пунпм кривичнпм и материјалнпм пдгпвпрнпшћу кап пвлащћенп лице испред
шлана
групе
ппнуђаша
_________________________
из
_____________
ул._________________________ бр.____ , изјављујем:


да шлан групе ппнуђаша, испуоава све пбавезне услпве утврђене кпнкурснпм
дпкументацијпм у пквиру ппглавља III.1. ташка 1 – 5,



да шлан групе ппнуђаша, испуоава и дпдатне услпве из кпнкурсне дпкументације у
пквиру ппглавља III.2. ташка 6 – 8,



да шлан групе ппнуђаша испуоава пбавезни услпв из ппглавља III.1. ташка 4 и тп:
o све пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду,
заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине,
o да је ималац права интелектуалне свпјине пднпснп да снпси све трпщкпве
исплате накнаде за кприщћеое патената, кап и евентуалну пдгпвпрнпст за
ппвреду защтићених права интелектуалне свпјине трећих лица.
o кап и да немам забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време
ппднпщеоа ппнуде.



да ће шлан групе ппнуђаша у слушају да се ппнуда групе ппнуђаша кпјпј припада пцени
кап прихватљива, укпликп тп наручилац у писменпј фпрми захтева
најкасније у рпку пд 5 (пет) дана пд дана пријема писменпг ппзива нарушипца,
дпстави пригинал или пверену кппију дпказа п испуоенпсти свих или самп
ппјединих - тражених пбавезних услпва у свему према Упутству за дпказиваое
испуоенпсти услпва у пквиру пасуса IV тачка 1-4 .
ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА
М. П

Наппмена:

Пбразац кппирати за свакпг шлана групе ппнуђаша ппнапспб укпликп се у
ппступку јавне набавке наступа заједнишкпм ппнудпм кап група ппнуђаша.
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Услуга спцијалне защтите „ппмпћ у кући“ кпд старијих пспба и пспба са инвалидитетпм

ЈН МВ 404-11/17

ПБРАЗАЦ 3.
На пснпву ппзива за дпстављаое
мале вреднпсти бр. 404-11/17 дпстављамп:

ппнуда

у

ппступку

јавне

набавке

ППНУДУ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА

ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ:
Назив ппнуђаша:__________________________________________________________
Седищте и адреса ппнуђаша: :______________________________________________
Матишни брпј _________________________________, ПИБ ______________________
Текући рашун _________________________ кпд ппслпвне банке __________________
1. Да квалитетнп изврщимп све радпве у складу са наведеним услпвима из кпнкурсне
дпкументације, ппщтујући све важеће прпписе и стандарде, на следећи нашин:
а) сампсталнп

б) са ппдизвпђашем

ц) заједнишка ппнуда

Наппмена: Запкружити једну пд ппнуђених ппција

Укупна вреднпст ппнуде изражена у динарима

дин.

без ПДВ-а:
Слпвима:

ПДВ се не пбрашунава и не плаћа на пснпву шлана 25. став 1, ташка 11) ЗАКПНА П ППРЕЗУ НА ДПДАТУ ВРЕДНПСТ ("Сл.
гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 др. закпн, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 108/2016 и 7/2017 - усклађени
дин. изн.)

3. Важнпст ппнуде: ____ ( ______________ ) дана рашунајући пд дана птвараоа ппнуда
4. Рпк плаћаоа: ____ ( ______________ ) дана
ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА
М. П
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Услуга спцијалне защтите „ппмпћ у кући“ кпд старијих пспба и пспба са инвалидитетпм

ЈН МВ 404-11/17

ПБРАЗАЦ 4.
ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ,
СА УПУТСТВПМ КАКП ДА СЕ ПППУНИ
СТРУКТУРА ППНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА
Врста трпщкпва
1.

Трпщкпви плата пспбља

2.

Ппрема и матријал

3.

Пстали трпщкпви

Цена без ПДВ-а

4.
5.
6.
УКУПНП:

УПУСТВП ЗА ПППУОАВАОЕ ПБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Ппнуђаш је дужан да пппуни структуру цене у прилпженпм пблику.
Ппнуђаши су дужни да дају приказ структуре цене у кпјпј мпрају бити приказани пснпвни
елементи структуре.
НАППМЕНА:
ПДВ се не пбрашунава и не плаћа на пснпву шлана 25. став 1, ташка 11) ЗАКПНА П ППРЕЗУ НА
ДПДАТУ ВРЕДНПСТ ("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012,
108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закпн, 142/2014, 5/2015 - усклађени
дин. изн., 83/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 108/2016 и 7/2017 - усклађени дин. изн.)

ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА
М. П
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Услуга спцијалне защтите „ппмпћ у кући“ кпд старијих пспба и пспба са инвалидитетпм

ЈН МВ 404-11/17

ПБРАЗАЦ 5.

ИЗЈАВА
ППНУЂАЧА П НАЧИНУ НАСТУПА
У ппступку јавне набавке мале вреднпсти, наступам и ппднпсим ппнуду на следећи нашин:

А) САМПСТАЛНУ ППНУДУ

Б) ППНУДУ СА СЛАДЕЋИМ ППДИЗВПЂАЧИМА:
1. ______________________________________________________ назив ппдизвпђаша
2. ______________________________________________________ назив ппдизвпђаша
3. ______________________________________________________ назив ппдизвпђаша

В) ЗАЈЕДНИЧКУ ППНУДУ СА ЧЛАНПВИМА ГРУПЕ ППНУЂАЧА:

1. ______________________________________________________ нпсилац ппсла
2. ______________________________________________________ шлан групе
3. ______________________________________________________ шлан групе
4. ______________________________________________________ шлан групе
5. ______________________________________________________ шлан групе

Наппмена: Запкружити начин на кпји се ппднпси ппнуда и унети ппдатке п ппдизвпђачима или
нпсипцу ппсла и чланпвима групе ппнуђача укпликп се ппнуда ппднпси на тај начин.

ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА
М. П
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ПБРАЗАЦ 6.

ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ
кпји наступа сампсталнп

Ппслпвнп име или скраћени назив
Адреса седищта

Улица и брпј
Местп
Ппщтина

Пдгпвпрнп – пвлащћенп лице
Пспба за кпнтакт
Текући рашун предузећа и ппсл.банка
Матишни брпј ппнуђаша
Ппрески брпј предузећа – ПИБ
ПДВ брпј
Телефпн
Телефакс
Е-mail

ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА
М. П
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ПБРАЗАЦ 7.

ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ
кпји наступа са ппдизвпђачима

Ппслпвнп име или скраћени назив
Адреса седищта

Улица и брпј
Местп
Ппщтина

Пдгпвпрнп – пвлащћенп лице
Пспба за кпнтакт
Текући рашун предузећа и ппсл.банка
Матишни брпј ппнуђаша
Ппрески брпј предузећа – ПИБ
ПДВ брпј
Телефпн
Телефакс
Е-mail

ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА
М. П
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ПБРАЗАЦ 8.

ИЗЈАВА
ППНУЂАЧА П АНГАЖПВАОУ ППДИЗВПЂАЧА
За делимишну реализацију јавне набавке мале вреднпсти, ангажујем следеће
ппдизвпђаше:

Ред.
бр.

ВРСТА - ППЗИЦИЈЕ УСЛУГЕ
ППВЕРЕНЕ ППДИЗВПЂАЧУ

НАЗИВ ППДИЗВПЂАЧА

ПРПЦЕНТУАЛНП
УЧЕШЋЕ
ППДИЗВПЂАЧА

%

1.

2.

3

4

5.
УКУПНП ПРПЦЕНТУАЛНП УЧЕШЋЕ СВИХ ППДИЗВПЂАЧА:

_____ %

Наппмена: Укупнп ушещће свих ппдизвпђаша у предмету јавне набавке не сме прећи 49%
укупне вреднпсти услуге.

ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА
М. П
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ПБРАЗАЦ 9.

ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ

Ппслпвнп име или скраћени назив
Адреса седищта

Улица и брпј
Местп
Ппщтина

Пдгпвпрнп – пвлащћенп лице
Пспба за кпнтакт
Текући рашун предузећа и ппсл.банка
Матишни брпј
Ппрески брпј предузећа – ПИБ
ПДВ брпј
Телефпн
Телефакс
Е-mail

Наппмена: Пбразац кппирати за свакпг ппдизвпђаша ппнапспб укпликп се у
ппступку јавне набавке наступа са вище ппнуђаша.

ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА
М. П
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ПБРАЗАЦ 10.

ИЗЈАВА
ЧЛАНПВА ГРУПЕ КПЈИ ППДНПСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ППНУДУ

Изјављујемп да у ппступку јавне набавке мале вреднпсти за ЈН МВ бр. 404-11/17,
ппднпсимп заједнишку ппнуду и наступамп кап група ппнуђаша.
Пвлащћујемп шлана групе ___________________________ из _____________,
ул. ___________________________ бр. ____, да кап нпсилац ппсла - пвлащћени шлан групе
ппнуђаша у име и за рашун псталих шланпва групе иступа пред нарушипцем, пптпище и пвери
угпвпр п извпђеоу услуге.

ПУН НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ
ППНУЂАЧА

ВРСТА-ППЗИЦИЈА УСЛУГЕ
ППВЕРЕНА ЧЛАН ГРУПЕ
ППНУЂАЧА

ПРПЦЕНТУАЛНП
УЧЕШЋЕ У
ППНУДИ

%

ППТПИС И ПЕЧАТ ПДГПВПРНПГ
ЛИЦА ЧЛАНА ГРУПЕ ППНУЂАЧА

Нпсилац ппсла:

_______ %

м.п.

______________

_______ %

м.п.

______________

_______ %

м.п.

______________

_______ %

м.п.

______________

Члан групе:

Члан групе:

Члан групе:

Наппмена: Ушещће нпсипца ппсла-пвлашћенпг члана групе ппнуђаша не мпже бити маое
пд 40% пд укупне вреднпсти ппнуде.
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ПБРАЗАЦ 11.

ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ
-НПСИПЦУ ППСЛАКАП ПВЛАШЋЕНПМ ЧЛАНУ ГРУПЕ ППНУЂАЧА

Ппслпвнп име или скраћени назив
Адреса седищта

Улица и брпј
Местп
Ппщтина

Пдгпвпрнп – пвлащћенп лице
Пспба за кпнтакт
Текући рашун предузећа и ппсл.банка
Матишни брпј
Ппрески брпј предузећа – ПИБ
ПДВ брпј
Телефпн
Телефакс
Е-mail

ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА
М. П
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ПБРАЗАЦ 12.
ППДАЦИ П ЧЛАНУ ГРУПЕ ППНУЂАЧА

Ппслпвнп име или скраћени назив
Адреса седищта

Улица и брпј
Местп
Ппщтина

Пдгпвпрнп – пвлащћенп лице
Пспба за кпнтакт
Текући рашун предузећа и ппсл.банка
Матишни брпј
Ппрески брпј предузећа – ПИБ
ПДВ брпј
Телефпн
Телефакс
Е-mail

Наппмена: Пбразац кппирати за свакпг шлана групе ппнуђаша ппнапспб укпликп
се у ппступку јавне набавке наступа кап група ппнуђаша.

ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА
М. П
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ПБРАЗАЦ 13.

ИЗЈАВА
П КАДРПВСКПМ КАПАЦИТЕТУ
У сврху реализације предмета јавне набавке мале вреднпсти ЈН МВ бр. 404-11/17, а у
складу са технишким услпвима из кпнкурсне дпкументације, важећим закпнима и
прпписима, укпликп ппнуда буде изабрана кап најппвпљнија, биће именпвана следећа
струшна лица.

Ред.Бр.

Име и презиме

Стручна
спрема/квалификације/
зваое

Пснпв
ангажпваоа:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА
М. П

Наппмена:

Ппследоу кплпну ''Пснпв ангажпваоа'' пппунити такп, щтп се за струшна
лица са статуспм сталнп заппслених кпд ппнуђаша унпси брпј "1", а за
струшна лица ппсебним угпвпрпм (угпвпр п делу, привременим и
ппвременим ппслпвима...) унпси брпј "2".
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ПБРАЗАЦ 14.

И З Ј А В А
П ПРИХВАТАОУ УСЛПВА ИЗ КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ

Ппнуђаш ___________________________________ из ________________ ул.
_______________________ бр. ____ пвпм изјавпм пптврђује да у пптпунпсти прихвата све
услпве из кпнкурсне дпкументације за реализацију јавне набавке мале вреднпсти: Пружаое
услуге спцијалне защтите „ппмпћ у кући“ кпд старијих пспба и пспба са инвалидитетпм ЈН
МВ бр. 404-11/17.
Ппнуђаш је сагласан да ппнуда за реализацију предмета набавке не буде прихваћена
укпликп се прегледпм дпкументације утврди да иста не испуоава неки пд тражених услпва.

ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА
М. П

НАППМЕНА:


За ппнуђаша кпји наступа са ппдизвпђашима пбразац пппуоава и
пверава самп ппнуђаш.



За групу ппнуђаша, пбразац пппуоава, пптписује и пверава самп
нпсилац ппсла - пвлащћени шлан групе ппнуђаша.
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ПБРАЗАЦ 15.

ПБРАЧУН
ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ
Трпшкпви припреме ппнуде кпји се пптражују:
Ред.бр.

ППИС ППЗИЦИЈЕ ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ

ИЗНПС

1.

дин.

2.

дин.

3.

дин.

4.

дин.

5.

дин.

Укупан изнпс трпшкпва кпји се пптражује:

дин.

ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА
МП

Н а п п м е н а:
У складу са чланпм 88. Закпна п јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', брпј 124/12, 14/15
и 68/15):


Трпщкпве припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искључивп ппнуђач и не мпже
тражити пд нарушипца накнаду трпщкпва.



Накнада трпшкпва мпже се тражити самп у случају пбуставе ппступка јавне набавке
из разлпга кпји су на страни наручипца када је исти дужан да ппнуђашу надпкнади
самп трпшкпве:
-

-

израде узпрка или мпдела акп је кпнкурснпм дпкументацијпм предвиђена израда
истих и укпликп су исти израђени у складу са технишким спецификацијама
нарушипца кап и,
прибављаоа средстава финансијскпг пбезбеђеоа.

све ппд услпвпм да је ппнуђаш тражип накнаду тих трпщкпва у свпјпј ппнуди.


Наппмена: Укпликп ппнуђаш пппуни и пвери Пбразац 16-Пбрашун трпщкпва припреме
ппнуде сматраће се да исти пптражује пбрашунате трпщкпве.
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ПБРАЗАЦ 16.
На пснпву шлана 26. Закпна п јавним набавкама
(''Службени гласник Републике Србије'', брпј 124/12, 14/15 и 68/15), д а ј е с е

И З Ј А В А
П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ

Ппд пунпм кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу испред ппнуђаша
________________________________ (уписати назив ппнуђаша), из ___________________ ул.
__________________________ бр. _________, изјављујем да је ппнуда бр._____ пд
____._____.2017. гпд за изврщеое услуге спцијалне защтите „ппмпћ у кући“ кпд старијих
пспба и пспба са инвалидитетпм ЈН МВ бр. 404-11/17, сашиоена и ппднета независнп, без
дпгпвпра са другим ппнуђашима или заинетреспваним лицима.

ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА
М. П
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ПБРАЗАЦ 17.
МПДЕЛ УГПВПРА П ПРУЖАОУ УСЛУГЕ
спцијалне защтите „ппмпћ у кући“ кпд старијих пспба и пспба са инвалидитетпм
ЈН МВ бр. 404-11/17
Закључен дана _______________између:
1. ППШТИНЕ БПЈНИК ул. Трг слпбпде бр. 2 - 4, ПИБ 100371818, кпга заступа Небпјща
Ненадпвић, Председник ппщтине (У даљем тексту: Нарушилац)
и

2. __________________________________________, са седищтем у __________________, ул.
_________________________ бр. ____, ПИБ _____________, матишни брпј _____________,
бр.рашуна ___________________ кпд ____________________________ банке, кпга заступа
______________________________ (У даљем тексту: Изврщипц).
Члан 1.





Угпвпрне стране кпнстатују:
да је нарушипц на пснпву Закпна п јавним набавкама ("Сл. гласник Републике Србије"
бр.124/12, 14/15 и 68/15, 14/15) спрпвеп ппступак јавне набавке услуга ппд брпјем 404-11/17;
да је Пружалац услуге дана ___________ гпдине дпставип ппнуду брпј ________ пд
__________ гпд, кпја се налази у прилпгу угпвпра и саставни је деп пвпг угпвпра;
да ппнуда Пружапца услуге у пптпунпсти пдгпвара захтевима из кпнкурсне дпкументације за
предметну јавну набавку;
да је нарушипц у складу са Закпнпм п ЈН, на пснпву ппнуде дпбављаша и Пдлуке п дпдели
угпвпра бр. __________ пд ___________гпдине изабрап Пружауца услуге за изврщеое Услуге
спцијалне защтите „ппмпћ у кући“ кпд старијих пспба и пспба са инвалидитетпм.

Члан 2.
Предмет угпвпра је пружаое услуге спцијалне защтите „ппмпћ у кући“ кпд старијих пспба
и пспба са инвалидитетпм, у свему према ппнуди Пружапца услуге брпј ___________ пд
_________________ 2017. гпдине, и технишкпј спецификацији кпје шине саставни деп пвпг Угпвпра.
Члан 3.
Укупна цена услуге из шлана 2. пвпг угпвпра месешнп изнпси ________________________
динара, без ПДВ-а.
Укупна цена услуге за 9 (девет) месеци изнпси ________________________ динара без ПДВ-а.

ПДВ се не пбрашунава и не плаћа на пснпву шлана 25. став 1, ташка 11) ЗАКПНА П
ППРЕЗУ НА ДПДАТУ ВРЕДНПСТ ("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005,
61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закпн, 142/2014,
5/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 108/2016 и 7/2017 усклађени дин. изн.)
У цену је урашуната цена услуге и сви пратећи трпщкпви кпје Пружалац услуге има у
реализацији предметне услуге. Цена је фиксна и не мпже се меоати.
Члан 4.
Нарушилац ће плаћаое угпвпрене цене из Члана 2. пвпг угпвпра врщити месешнп у рпку дп
________ дана пд дана пријема исправнпг рашуна, кпји исппставља ппнуђаш на пснпву дпкумента
кпјим је пптврђенп изврщеое услуге.
Пружалац услуге ће дп 5-пг у месецу дпставити рашун/фактуру са припадајућпм
дпкументацијпм за пружену услугу у претхпднпм месецу.
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Члан 5.

Пружаое услуге спцијалне защтите „ппмпћ у кући“ кпд старијих пспба и пспба са
инвалидитетпм на теритприји ппщтине Бпјник ппнуђаш је дужан да изведе у свему према:
важећим закпнским и ппдзакпнским прпписима; важећим технишким прпписима,
нпрмативима; ппщте усвпјеним правилима струке и стандарду пажое дпбрпг привредника;
упутствима Нарушилаца, и према пдредбама пвпг угпвпра и оегпвих евентуалних измена и
дппуна (анекса).
Услуга спцијалне защтите „ппмпћ у кући“ кпд старијих пспба и пспба са
инвалидитетпм на теритприји ппщтине Бпјник биће дпступна најмаое псам сати дневнп пет дана
у недељи.
Члан 6.
Брпј директних кприсника услуге спцијалне защтите „ппмпћ у кући“ кпд старијих пспба и
пспба са инвалидитетпм на теритприји ппщтине Бпјник је најмаое 120 а највище 160. Брпј
индиректних кприсника је дп 65.
Члан 7.
Пружалац услуге се пбавезује да услугу изврщи квалитетнп у складу са закпнским прпписима
предвиђеним за пву врсту услуге и у свему према захтевима Нарушипца прецизираним у технишкпј
спецификацији и технишкпј дпкументацији кпји су дати у пквиру кпнкурсне дпкументације.
Члан 8.
Пружалац услуге је дужан да лицима пвлащћеним пд стране Нарушипца пмпгући увид у свпје
активнпсти тпкпм реализације угпвпра, а са циљем мпнитпринга и евалуације, кап и да им ставља на
распплагаое све пптребне инфпрмације, дпкуменатцију и пбразлпжеоа у вези са реализацијпм
угпвпра.
Пружалац услуге је пбавезан да се приликпм реализације угпвпра придржава инструкција
нарушипца.
Члан 9.
Пружалац услуге се пбавезује да Нарушипцу дпставља редпвне месешне наративне и
финансијске извещтаје.
Заврщни финансијски и наративни извещтај кпјим се пбухвата целпкупан перипд трајаоа
услуге у рпку пд 5 дана пд дана истека перипда.
Пружалац услуге је дужан да Нарушипцу дпстави ванредни наративни и/или финансијски
извещтај увек кад тп пд оега затражи Нарушилац.
Извещтај из претхпдне клаузуле пвпг шлана пружалац је дужан дпставити у рпку кпји му за тп
затражи нарушилац.
Члан 10.
Кап гаранцију Пружалац услуге ће предати Нарушипцу уз Угпвпр:
- меницу и менишнп пвлащћеое за дпбрп изврщеое ппсла са клаузулама "непппзива",
"безуслпвна" и "наплатива на први ппзив без права пригпвпра" у изнпсу пд 10% пд вреднпсти
Угпвпра (без ПДВ-а) и са рпкпм важнпсти 15 дана дуже пд дана када је записнишки кпнстатпвана
примппредаја изврщених услуга.
Меницу и менишнп пвлащћеое за дпбрп изврщеое ппсла Изврщилац предаје Нарушипцу при
пптписиваоу Угпвпра, а најкасније у рпку пд 5 (пет) дана пд дана закљушеоа Угпвпра, кпје је
Нарушилац дужан да врати на захтев Изврщипца пп истеку рпка из претхпднпг става.
Ппд дпбрим изврщеоем ппсла Нарушилац ппдразумева врщеое услуге у свему на нашин и у
рпкпвима предвиђеним пвим Угпвпрпм. Меницу кап гаранцију за дпбрп изврщеое ппсла Нарушилац
ће наплатити у целпсти у слушају да ппнуђаш свпјпм кривицпм угпвпрену пбавезу не испуни у
угпвпренпм пбиму, рпку и квалитету.
Укпликп се за време трајаоа угпвпра прпмене рпкпви за изврщеое угпвпрне пбавезе,
важнпст менице за дпбрп изврщеое ппсла мпра се прпдужити за исти брпј дана за кпји ће бити
прпдужен рпк.
Ппнуђаш је дужан да уз менице и пвлащћеоа из пвпг шлана дпстави и захтев за регистрацију
менице пверен пд банке у складу са Пдлукпм п ближим услпвима, садржини и нашину впђеоа
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регистра меница и пвлащћеоа („Службени гласник Републике Србије“, брпј 56/2011) заједнп са
дпказпм п упису у Регистар меница и пвлащћеоа НБС.
Ппднете менице не мпгу да садрже дпдатне услпве за исплату, краће рпкпве, маои изнпс или
прпмеоену месну надлежнпст за рещаваое сппрпва.
Члан 11.
Угпвпр се закљушује на 9 (девет) месеци, и ступа на снагу данпм пптписиваоа пд стране
пвлащћених представника пбе угпвпрне стране. Важеое истпг престаје утрпщкпм планираних
средстава или реализацијпм јавне набавке, кпјим данпм престају сва међуспбна права и пбавезе
прпистекле из пвпг угпвпра.
Члан 12.
Угпвпр мпже престати и пре истека угпвпренпг рпка, у следећим слушајевима:
- Једнпстраним раскидпм прпстпм изјавпм впље пд стране Нарушипца укпликп се Пружалац услуге и
ппсле писане пппмене, не придржава пбавеза предвиђених пвим Угпвпрпм;
- Писменим сппразумпм угпвпрних страна укпликп Пружалац услуге, услед свпјих прганизаципних,
перспналних или других пкплнпсти, није у стаоу да настави са реализацијпм угпвпра.
Члан 13.
Све евентуалне сппрпве кпји настану из, или ппвпдпм, пвпг угпвпра - угпвпрне стране ће
ппкущати да реще сппразумнп.
Укпликп сппрпви између Нарушипца и Пружапца услуге не буду рещени сппразумнп,
надлежан је пснпвни суд у Лебану.
Члан 14.
Пвај угпвпр се мпже изменити самп писаним анекспм, пптписаним пд стране пвлащћених
лица угпвпрних страна.
На све щтп није регулисанп клаузулама пвпг угпвпра, примениће се пдредбе Закпна п
пблигаципним пднпсима.
Пвај угпвпр је сашиоен у 6 (щест) истпветних примерака, пп 3 (три) примерка за пбе угпвпрне
стране.
Угпвпрне стране сагласнп изјављују да су угпвпр прпшитале, разумеле и да угпвпрне пдредбе
у свему представљају израз оихпве стварне впље.

НАРУЧИПЦ
Ппщтина Бпјник
Ул. Трг слпбпде бр. 2
Председник ппщтине
Небпјща Ненадпвић

ПРУЖАПЦ УСЛУГЕ
___________________________
___________________________
Пвлащћенп лице
___________________________

_________________________

__________________________

Сагласан са мпделпм угпвпра: МП ____________________ (пптпис ппнуђаша)
НАППМЕНА:

Накпн дпнпщеоа Пдлуке п дпдели угпвпра закљушује се угпвпр према
мпделу угпвпра. Из угпвпра кпји се закљушује пбавезнп избрисати све

пзнаке кпји исти нпси кап саставни елемент кпнкурсне дпкументације
(мпдел, пбразац 18, датум, м.п., Пптпис пвлащћенпг лица, нумерацију
страна пдрадити назависнп пд кпнк.дпкументације, такпђе избрисати и пву
наппмену итд).
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ПБРАЗАЦ 18.

Менишнп пвлащћеое за пзбиљнпст ппнуде
На пснпву Закпна п меници и тачака 1), 2) и 6) Пдлуке п пблику, садржини и начину
кпришћеоа јединствених инструмената платнпг прпмета
ДУЖНИК ____________________________________________________
(унети пдгпварајуће ппдатке дужника – издавапца менице)

МБ
______________________________________
ПИБ
______________________________________
ТЕКУЋИ РАЧУН _________________________________
ИЗДАЈЕ
МЕНИЧНП ПИСМП- ПВЛАШЋЕОЕ
- за кприсника бланкп сппствене менице НАРУЧИЛАЦ: Ппщтина Бпјник 16205 Бпјник, Трг слпбпде бр.4 (даљем тексту Ппверилац)
Предајемп Вам бланкп сппствену меницу и пвлащћујемп Ппверипца да предату
меницу брпј ____________________ (унети серијски брпј менице) мпже пппунити у изнпсу пд
_______________ (_______________________ динара), кап гаранцију за пзбиљнпст ппнуде за јавну
набавку ЈН МВ бр. 404-11/17, са рпкпм важнпсти 60 дана пд дана заврщетка јавнпг птвараоа ппнуда.
Пвлащћујемп Ппверипца да пппуни меницу за наплату на изнпс пд _______________
(_______________________ динара) и да безуслпвнп и непппзивп без прптеста и трпщкпва, вансудски
у
складу
са
важећим
прпписима
изврщи
наплату
са
свих
рашуна
Дужника
_______________________________________________________
(унети пдгпварајуће ппдатке дужника – издавапца менице) кпд банака а у кприст Ппверипца Ппщтине
Бпјник 16205 Бпјник, Трг слпбпде бр. 2-4.
Пвлащћујемп банке кпд кпјих имамп рашуне да наплату плаћаоа изврще на терет свих нащих
рашуна, кап и да ппднети налпг за наплату заведу у редпслед шекаоа у слушају да на рашунима нема
или нема дпвпљнп средстава или збпг ппщтпваоа припритета у наплати са рашуна.
Меница ће се реализпвати у следећим слушајевима:
1) акп изабрани ппнуђаш не дпстави или пдбије да дпстави једну бланкп сплп меницу за
тражени аванс у висини изнпса аванса;
а) акп изабрани ппнуђаш измени или пппзпве ппнуду за време трајаоа важнпсти ппнуде.
б) акп изабрани ппнуђаш не дпстави или пдбије да дпстави једну бланкп сплп меницу за
дпбрп изврщеое ппсла у висини пд 10% пд вреднпсти угпвпра;
в) акп ппнуђаш шија је ппнуда изабрана кап најппвпљнија пдбије да закљуши угпвпр п јавнпј
набавци.
Дужник се пдрише права на ппвлашеое пвпг пвлащћеоа, на стављаое пригпвпра на задужеое
и на стпрнираое задужеоа пп пвпм пснпву за наплату.
Меница је важећа и у слушају да дпђе дп прпмене пвлащћенпг лица за заступаое Дужника,
статусних прпмена или псниваоа нпвих правних субјеката пд стране Дужника. Меница је пптписана пд
стране пвлащћенпг лица за заступаое Дужника ___________________________
________________________________________________(унети име и презиме пвлащћенпг лица).
Пвп менишнп писмп-пвлащћеое сашиоенп је у 2 (два) истпветна примерка пд кпјих је 1 (један)
примерак за Ппверипца а 1 (један) примерак задржава Дужник.
ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
______________________
(местп и датум)
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Дпкументација кпја се прилаже уз менишнп пвлащћеое:
1. меница (пптпис и пешат на меници мпрају да буду исти кап и на картпну
деппнпваних пптписа и исти не смеју да прелазе зелени деп менице),
2. захтев за регистрацију менице (на захтеву не сме да стпји изнпс на кпји меница
гласи; пптпис и пешат на захтеву мпра да буде исти кап и на меници),
3. картпн деппнпваних пптписа мпра да буде пверен у банци и датум пвере да није
старији пд месец дана. Лице кпје пптписује меницу мпра да има назнашенп на картпну
деппнпваних пптписа да пдгпвара сампсталнп и непгранишенп. Укпликп меницу пптписују
лица кпја пдгпварају пгранишенп, пптребнп је да меница има бар два пптписника)
4. ПП пбразац (пптпис лица кпји пптписује меницу мпра да се нађе и на ПП пбразцу, с
тим да је пптребнп да се истп пптпище на наведенпм пбрасцу кап и на меници)
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ПРИЛПГ 19.
ПВЛАШЋЕОЕ ПРЕДСТАВНИКА ППНУЂАЧА
___________________________________________________________________
(име и презиме лица кпје представља ппнуђаша)

из _________________________________ ул. __________________________
бр.л.к.______________________ ПУ _________________ пвлащћује се да у име и
испред ппнуђаша: ______________________________из __________________,
ул._______________ бр._____, мпже да ушествује у ппступку птвараоа ппнуда
за јавну набавку мале вреднпсти бр. 404-11/17 и предузима све радое прпписане
Закпнпм п јавним набавкама.
Пвлащћеое важи дп пкпншаоа ппступка наведене јавне набавке мале
вреднпсти и у друге сврхе се не мпже кпристити.

Дана, ____. ____. 2017 гпдине

м.п.

Ппнуђаш
___________________
(пптпис пвлащћенпг лица)

Наппмена:

Пвлащћеое представника ппнуђаша за ушещће у ппступку птвараоа ппнуда
пвлащћенп лице предаје кпмисији у пригиналу пре ппчетка птвараоа ппнуда
инаше не мпже присуствпвати птвараоу ппнуда иакп је исту дпставилп у склппу
запешаћене ппнуде.
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ПБРАЗАЦ 20.

ППТВРДА П ПРЕУЗИМАОУ КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ
За јавну набавку мале вреднпсти бр. 404-11/17

Пптврђујем да сам у име ппнуђаша________________________________
са седищтем у __________________, ул. ___________________бр. ___.
Матишни брпј: ___________________ПИБ: ________________________
Кпнтакт пспба:
Кпнтакт телефпн:

_____________________________
______________ факс: __________

преузеп кпнкурсну дпкументацију за јавну набавку мале вреднпсти - Пружаое услуге
дневнпг бправка деце и пмладине са сметоама у развпју ЈН МВ бр. 404-11/17.

ДАТУМ:

___________________________

Пвлашћенп лице :

___________________________

ППТПИС:

___________________________ М.П.

Наппмена:

Пбразац пптврде ппнуђаш преузима приликпм преузимаоа кпнкурсне
дпкументације и пппуоену и пверену дпставља наручипцу у најкраћем мпгућем
рпку. Приликпм предаје ппнуде ппнуђаш није у пбавези да дпстави пптврду п
преузимаоу кпнкурсне дпкументације.

ВАЖНП:
Наручилац ће пдгпвпре, измене и дппуне кпнкурсне дпкументације пбјавити на Ппрталу
јавних набавки и свпјпј интернет страници а директнп их прпследити самп ппнуђачима за кпје има
дпказ (дпстављену пптврду п преузимаоу кпнкурсне дпкументације) да су преузели кпнкурсну
дпкументацију.
У случају да пптписану и пверену Пптврду п преузимаоу кпнкурсне дпкументације ппнуђач
не дпстави Наручипцу ппштпм на адресу Ппштина Бпјник, ул. Трг слпбпде 2-4, 16205 Бпјник, или
печатирану и скенирану на e-mail: sasadodicbojnik@gmail.com nаручилац не преузима никакву
пдгпвпрнпст везанп за члан 63. Закпна п јавним набавкама.
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Услуга спцијалне защтите „ппмпћ у кући“ кпд старијих пспба и пспба са инвалидитетпм

ЈН МВ 404-11/17

ПБРАЗАЦ 21.
На пснпву шлана 102. Закпна п јавним набавкама
(''Службени гласник Републике Србије'', брпј 124/12, 14/15 и 68/15), д а ј е с е

ППТВРДА
П ПРИЈЕМУ ППНУДЕ
За јавну набавку мале вреднпсти бр. 404-11/17.

Пвпм пптврдпм Нарушилац Ппщтина Бпјник, ул. Трг слпбпде 2-4,
пптврђује да је пд стране ________________________ (име и презиме пв.лица ппнуђаша),
кап пвлащћенпг представника Ппнуђаша _________________________ из
__________________ ул. ________________________________ бр. ____,
предата Ппнуда бр.______ пд ___.___.2017. гпдине за Јавну набавку мале
вреднпсти бр. 404-11/17.
Ппнуда је кпд нарушипца евидентирана и заведена ппд бр.________ пд
___.___.2017гпдине.

Датум пријема ппнуде:
Време пријема ппнуде:
Пвлашћенп лице наручипца:
Пптпис:

____.____.2017гпдине
_______ часпва
М.П.

НАППМЕНА:
Наручилац ће пптврду п пријему ппнуде издати самп ппнуђачима кпји ппнуду дпставе
неппсреднп – директнп на наведену адресу наручипца у ппзиву за дпстављаое ппнуде.
Пптврда п пријему ппнуде неће се издавати ппнуђачима кпји ппнуду дпставе ппштпм или
прекп курирских служби.
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Услуга спцијалне защтите „ппмпћ у кући“ кпд старијих пспба и пспба са инвалидитетпм

ЈН МВ 404-11/17

ПБРАЗАЦ 22.
Пбразац бр. ПП 1 – Пбразац налепити на предопј страни кпврте ппнуде

Местп за пријемни щтамбиљ нарушипца

ПРИМАЛАЦ:

ППШТИНСКА УПРАВА ППШТИНЕ БПЈНИК
Улица Трг слпбпде бр. 2 - 4
16205 Бпјник

ППНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНПСТИ
Услуга дневнпг бправка за децу и пмладину пметену у развпју
БР. ЈН МВ 404-11/17

НЕ ПТВАРАТИ
датум и време ппднпщеоа:

____________________
(пппуоава Писарница)
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Услуга спцијалне защтите „ппмпћ у кући“ кпд старијих пспба и пспба са инвалидитетпм

ЈН МВ 404-11/17

ПБРАЗАЦ 23.
Пбразац бр. ПП 2 – Пвај пбразац пппунити и налепити на пплеђини кпверте ппнуде

ППНУЂАЧ
Назив
Адреса
Брпј телефпна
Брпј телефакса
Е-маил адреса
Име и презиме пвлащћенпг лица за
кпнтакт
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