Република Србија
АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
Број: 221-404-02-10/2014-02-03
Датум: 12.3.2014. године
БЕОГРАД
Булевар Михајла Пупина 2
www\abs.gov.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ
канцеларијског материјала и тонера

Врста наручиоца: органи државне управе
Број јавне набавке: 07/14
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак
Врста предмета: добра
Предмет јавне набавке: набавка канцеларијског материјала и тонера у свему према
Спецификацији предмета набавке у конкурсној документацији.
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци
Позив за достављање понуда је објављен на сајту Агенције за безбедност саобраћаја и
Порталу УЈН 12.3.2014. године
Рок за предају понуда: 14.4.2014. године до 12,30 часова.
Датум и време отварања понуда: 14.4.2014. године у 13,00 часова.
Контакт особа је Љиљана Грујовић, телефон 011/311-73-89, факс 011/3117389, електронска
адреса ljiljana.grujovic@abs.gov.rs.
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САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

I - Подаци о предмету јавне набавке
II - Опис предмета набавке (спецификација захтева и образац за унос понуђених цена структура цена)
III - Услови за учешће понуђача
IV - Упутство понуђачу како да сачини понуду
V - Образац понуде и Образац подаци о понуђачу (подизвођачу-учеснику у заједничкој
понуди)
VI - Модел уговора (МОДЕЛ УГОВОРА ЈЕ ТИПИЗИРАН И ПОДЛЕЖЕ МАЊИМ
ИЗМЕНАМА ЗАВИСНО ОД ПРЕМЕТА НАБАВКЕ)
VII - Образац троошкови припреме понуде
Прилози
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I ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке је набавка канцеларијског материјала и тонера обликован у 2 партије-а, и
то:
Партија 1. Општи канцелатијски материјал
Ознака и назив из општег речника набавки: 30192000, Канцеларијски материјал
Партија 2. Тонери
Ознака и назив из општег речника набавки: 30125110, Тонер за ласерске штампаче и телефакс
машине
у свему према Спецификацији предмета набавке у конкурсној документацији.
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II ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗАХТЕВА И
ОБРАЗАЦ ЗА УНОС ПОНУЂЕНИХ ЦЕНА - СТРУКТУРА ЦЕНЕ)
Партија 1 - Општи канцелатијски материјал
Ред.
број

НАЗИВ

Јед.
мере

Адинг ролна за рачунске машине 57мм

ком

Архивска кутија бела Формат А4
-спољне димензије: ширина 265мм х висина 350мм х дебљина најмање
80мм
-материјал: картон лепенка 2мм
-касирана белим папиром обострано
-поклопац кутије се отвара на половини насловне стране кутије и обухвата
дебљину кутије
-спољне ивице кутије су ојачане књиговезачким платном
Батерија алкална 1,5w АА Panasonic или еквивалент

ком

Јастуче мање за печат у металној кутији

ком

Коверат америкен са прозором

ком

1
2

600

ком

60

4

3

5

500
Коверат америкен самолепљив БП

ком

Коверат самолепљиви БЕЛИ А4

ком

Коверат самолепљиви БЕЛИ Б5

ком

6

500

7

500

8

500
Маказе са пластичном дршком

ком

Налог за пренос (Образац број 3, 1+0, блок 100 ком)

блок

Образац М (1+2)

ком

9

5

10

15

11

20
Папир за ласерске и ink-jet црно беле и колор штампаче А4 /80г а 500
(УЗ ПОНУДУ ИЛИ НА ОТВАРАЊУ ПОНУДА ДОСТАВИТИ УЗОРАК
ОРИГИНАЛ РИС ПАПИРА)
Назив марке:
Патент оловке графитне 0,5

рис

ком

Печат датумар

ком

Повратнице беле

ком

500

13

5

14

1

15

3000
Провидна фасцикла са 11 рупа (60мик)

ком

Регистратор А4 уски картонски
-Висина 40цм,
-Ширина 4,5цм,
-Дубина 27цм.
Регистратор А4 широки картонски

ком

16
17

1000
150

ком

18

20
Спајалице веће

кутија

Спајалице мање

кутија

19

5

20

20
Стикери у разним бојама

ком

21

50
Фолија за пластификацију А4 80 микрона 1/100

пак

Хартија А4 високи каро

рис

Хемијска оловка патент, метална, са знаком Агенције
-штампа у једној боји
-што сличнија узорку који се може видети код Наручиоца
Припрема за штампу ће бити достављена изабраном понуђачу)
Хефталица за 50 листова

ком

22

10

23
24

25

Цена по
јединици
мере

50

3

12

Кол.

1
400

ком

5
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ВРЕДНОСТ
без ПДВ-а

Маркер за белу таблу

ком

26

5
Боцкалице за огласну таблу

кутија

27
28

2
Мастиљаве пантљике (црно-црвене) за рачунску машину ТРИЦОМ
1420ЕПД
Аташе мапа, формат А4, корица ојачана картоном

ком

3
ком

29

5
Селотејп 3М Scotch Magic Tape 19ммХ33м

ком

Папир за плотер у ролни PLOT610, 610mm, 50m, 80gr

ком

Папир за плотер у ролни PLOT914, 914mm, 50m, 80gr

ком

30

2

31

2

32

1
НАПОМЕНА:
УКОЛИКО ПОНУЂАЧ УЗ ПОНУДУ ИЛИ НА ОТВАРАЊУ ПОНУДА НЕ
ДОСТАВИ УЗОРКЕ КОЈИ СУ ТРАЖЕНИ, ПОНУДА ЋЕ СЕ СМАТРАТИ
НЕИСПРАВНОМ.
УКОЛИКО ДОСТАВЉЕНИ УЗОРЦИ НЕ ИСПУЊАВАЈУ ЕСТЕТСКЕ И
ФУНКЦИОНАЛНЕ ЗАХТЕВЕ СРЕДЊЕ КЛАСЕ ПО ОЦЕНИ КОМИСИЈЕ
НАРУЧИОЦА, ПОНУДА ЋЕ СЕ СМАТРАТИ НЕИСПРАВНОМ.
НА СВИМ ДОСТАВЉЕНИМ УЗОРЦИМА МОРА БИТИ ЈАСНО
НАЗНАЧЕНО КО ЈЕ ПОНУЂАЧ.
УЗОРЦИ ЋЕ СЕ, ПО ПИСМЕНОМ ЗАХТЕВУ ПОНУЂАЧА ВРАТИТИ У
РОКУ ОД 30 ДАНА ПО ДОНОШЕЊУ ОДЛУКЕ.
СВЕ СУКЦЕСИВНЕ ИСПОРУКЕ МОРАЈУ БИТИ ИСТОГ КВАЛИТЕТА.

У К У П Н О ( без ПДВ-а ):
ПДВ:
У К У П Н О ( са ПДВ-ом ):
Словима (без ПДВ-а):

Рок испоруке до 10 дана по писменом захтеву Наручиоца
Место испоруке Агенција за безбедност саобраћаја, Булевар Михајла Пупина 2,Београд
Датум: __________________ . године
Потпис овлашћеног лица
МП
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Партија 2 - Тонери
Ред.
број

Јед.
мере

НАЗИВ
Тонер за фотокопир Konica-Minolta C280 црни

ком

Тонер за фотокопир Konica-Minolta C280 магента

ком

1

Цена по
јединици
мере

ВРЕДНОСТ
без ПДВ-а

2

2

1
Тонер за фотокопир Konica-Minolta C280 цијан

ком

3

1
Тонер за фотокопир Konica-Minolta C280 yellow

ком

Кондуктор за фотокопир Konica-Minolta C280 црни

ком

Кондуктор за фотокопир Konica-Minolta C280 колор

ком

4

1

5

1

6
7

Кол.

3
Тонер за штампач Lexmark X364 за минимум 9000 копија (НА ОТВАРАЊЕ
ПОНУДА ДОСТАВИТИ УЗОРАК НА УВИД)
Тонер за штампач Lexmark E360 за минимум 3500 копија

ком

Тонер за штампач HP 1536 и HP 1606 за минимум 2100 копија

ком

5
ком

8

15

9

20
Тонер за штампач HP 1102 за минимум 1600 копија

ком

10

5
ТОНЕРИ МОРАЈУ БИТИ ИЗРАЂЕНИ ОД НОВИХ И РЕЦИКЛИРАНИХ
ДЕЛОВА, СПАКОВАНИ У ЗАШТИТНУ ПЛАСТИЧНУ ИЛИ СЛИЧНУ
ФОЛИЈУ ТАМНЕ БОЈЕ И КАРТОНСКУ КУТИЈУ. ТОНЕР МОРА БИТИ
ЗАШТИЋЕМ ПЛАСТИЧНОМ ФОЛИЈОМ СА ПРСТЕНОМ КОЈА СЕ
УКЛАЊА ПРЕ ПРВЕ УОПОТРЕБЕ. ЗАШТИТНА КУТИЈА МОРА БИТИ
ИЗРАЂЕНА ОД ТРОСЛОЈНОГ КАРТОНА ДОВОЉНЕ ЧВРСТИНЕ ДА
ЗАШТИТИ НАСЛАГАНЕ ТОНЕРЕ (СПОЉА РАВАН У СРЕДИНИ
ТАЛАСАСТ). КУТИЈА МОРА БИТИ ФАБРИЧКИ ЗАШТИЋЕНА ОД
ОТВАРАЊА ПЕРФОРИРАНИМ ТРАКАСТИМ ДЕЛОМ НА ЈЕДНОЈ ОД
СТРАНА КУТИЈЕ КОЈИ СЕ УКЛАЊА ПРИ ПРВОМ ОТВАРАЊУ И НИ
НА КОЈИ НАЧИН СЕ НЕ МОЖЕ ПОНОВО ВРАТИТИ, А ДА СЕ НЕ
ВИДИ ДА ЈЕ КУТИЈА ОТВАРАНА.
ТОНЕРИ РЕЦИКЛИРАНИ САМО ДОДАВАЊЕМ НОВОГ ПРАХА ПРЕКО
РУПИЦЕ НА КЕРТРИЏУ НЕЋЕ СЕ УЗИМАТИ У ОБЗИР.
ПОНУЂАЧ ЈЕ ОДГОВОРАН ЗА ОТПАД (ИСКОРИШЋЕНЕ ТОНЕРЕ) И
ОБАВЕЗАН ЈЕ ДА ИХ ПРЕУЗИМА И РЕЦИКЛИРА ПО ПОЗИВУ
НАРУЧИОЦА.
ПОНУЂАЧ ЈЕ ОДГОВОРАН УКОЛИКО ДОЂЕ ДО КВАРА ШТАМПАЧА
ИЛИ ФОТОКОПИРА ПРОУЗРОКОВАНОГ ТОНЕРИМА.
УЗОРЦИ СЕ ДОНОСЕ НА УВИД И БИЋЕ ВРАЋЕНИ ПОНУЂАЧИМА ПО
ОКОНЧАЊУ ПОСТУПКА ОТВАРАЊА ПОНУДА. ПОНУДЕ БЕЗ
УЗОРКА БИЋЕ ОДБАЧЕНЕ КАО НЕПРИХВАТЉИВЕ.

У К У П Н О ( без ПДВ-а ):
ПДВ:
У К У П Н О ( са ПДВ-ом ):
Словима (без ПДВ-а):

Рок испоруке до 30 дана по потписивању уговора
Место испоруке Агенција за безбедност саобраћаја, Булевар Михајла Пупина 2,Београд
Датум: __________________ . године
Потпис овлашћеног лица
МП
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III - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ПОНУЂАЧА (чл. 75. и 76 ЗЈН)
III-1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ (члан 75. ЗЈН)
Понуђач мора да испуни следеће обавезне услове да би учествовао у овом поступку јавне
набавке:
1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. да он и његов законски заступник није осуђиван 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 му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда;
4. 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.
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице, предузетник,
односно физичко лице као понуђач доказује достављањем следећих доказа:
Р.бр.
Ознака доказа
Ко доставља
1 извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра
Правно лице и предузетник
надлежног Привредног суда.
извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне
полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски
2 заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
Правно лице, предузетник и
криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде,
физичко лице
кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре, не старијих од два месеца од дана отварања
понуда.
потврде привредног (само правна лица) и прекршајног суда (правна лица и
Правно лице и предузетник
предузетници) да му није изречена мера забране обављања делатности или потврдe
Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као
3 привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, не старије од два
месеца од дана отварања понуда и издата након објављивања позива за подношење
понуда.
потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених
послова, низдата након објављивања позива за подношење понуда.
4

Физичко лице

уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле
Правно лице, предузетник и
порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе
физичко лице
по основу изворних локалних јавних прихода, не старијих од два месеца од дана
отварања понуда.

Горе наведене доказе видно означити редним бројевима из табеле и приложити уз овај образац
редом којим су они наведени у табели.
Докази о испуњености обавезних услова за учешће у поступку могу бити достављени као
неоверене копије.
Лице уписано у регистар понуђача није дужно да достави доказе о испуњености обавезних
услова, већ испуњеност доказује достављањем копије странице регистра понуђача из које се јасно и
недвосмислено види да је понуђач уписан у регистар понуђача.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 75. Закона о јавним
набавкама, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писмену изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу, односно изјаву оверену пред судским или управним органом, нотаром
или другим надлежним органом те државе.
Наручилац ће проверити испуњеност оваквих услова.
Уколико се понуда подноси као понуда са подизвођачима или заједничка понуда, сви
подизвођачи, односно учесници у заједничкој понуди морају да испуњавају обавезне услове, а
испуњеност обавезних услова доказују на исти начин као и понуђач.
НАПОМЕНА: Понуда понуђача, који не поднесе све тражене доказе, сматраће се непотпуном и
као таква, биће одбијена као неприхватљива и неће се даље разматрати, односно оцењивати.
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III-2 ДОДАТНИ УСЛОВИ (члан 76. ЗЈН)
Понуђач мора да испуни следеће додатне услове да би учествовао у овом поступку јавне
набавке:
1. да понуђач није био неликвидан у последњих шест месеци;
2. Да има сертификат или други акт надлежног ми нистарства за управљање отпадом
НАПОМЕНА: ОВАЈ ДОКАЗ ДОСТАВЉАЈУ САМО ПОНУЂАЧИ КОЈИ ДОСТАВЉАЈУ ПОНУДУ
ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 2-ТОНЕРИ
3. Уколико се нуде тонери који нису оригинални произвођач мора да има Сертификат ИСО
14001 за управљање заштитом животне средине за производњу и индустријски ремонт тонер касета
за штампаче
НАПОМЕНА: ОВАЈ ДОКАЗ ДОСТАВЉАЈУ САМО ПОНУЂАЧИ КОЈИ ДОСТАВЉАЈУ ПОНУДУ
ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 2-ТОНЕРИ
Испуњеност додатног(их) услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице,
предузетник, односно физичко лице као понуђач доказује достављањем следећих доказа:
Р.бр.
Ознака доказа
Ко доставља
1 Извештај о бонитету за јавне набавке које издаје АПР - образац БОН–ЈН (за правна Правно лице и предузетник
лица), односно Потврда пословне банке о неликвидности (за предузетнике). Датум
издавања Извештаја, односно Потврде не може бити старији од дана објављивања
позива за подношење понуда.
2. Сертификат или други акт надлежног министарства за управљање отпадом
Правна лица предузетници и
физичка лица која
достављају понуду за
партију број 2-Тонери
3. Фотокопија Сертификата ИСО 14001 за управљање заштитом животне средине за
Правна лица предузетници и
производњу и индустријски ремонт тонер касета за штампаче којем није истекао рок
физичка лица која
достављају понуду за
партију број 2-Тонери

Горе наведене доказе видно означити редним бројевима из табеле и приложити уз овај образац
редом којим су они наведени у табели.
Испуњеност додатних услова понуђач доказује достављањм оригинала, оверених или неоверених
фотокопија тражених доказа.
Горе наведен(е) доказ(е) видно означити редним бројевима из табеле и приложити уз овај
образац редом којим су они наведени у табели.
Уколико се понуда подноси као понуда са подизвођачима или заједничка понуда, сви
подизвођачи, односно учесници у заједничкој понуди морају да испуњавају додатне услове, а
испуњеност додатних услова доказују на исти начин као и понуђач.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 76. Закона о јавним
набавкама, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писмену изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу, односно изјаву оверену пред судским или управним органом, нотаром
или другим надлежним органом те државе.
Наручилац ће проверити испуњеност оваквих услова.
НАПОМЕНА: Понуда понуђача, који не поднесе све тражене доказе, сматраће се непотпуном и
као таква, биће одбијена као неприхватљива и неће се даље разматрати, односно оцењивати.
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IV - УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ
ОПШТИ УСЛОВИ:
Дужност понуђача је да проучи конкурсну документацију. Пропуст у достављању било којег
документа или податка који се овим захтевом тражи представљаће ризик за понуђача и може довести до одбијања његове понуде.
1. Понуда мора да буде достављена на српском језику. Поједини делови понуде могу бити
достављени и на неком старном језику и ти делови ће бити посебно напоменути, а обавезно је
доставити и превод на српски језик.У случају спора релевантна је верзија конкурсне документације,
односно понуде, на српском језику.
2. Понуђач треба да достави понуду у писаном облику на преузетим оригиналним обрасцима.
Понуда мора да буде јасна и потписана и оверена од стране овлашћеног представника понуђача.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у достављеним обрасцима, у за то
предвиђеним местима. Обрасци се попуњавају читко, штампаним словима ручно, писаћом машином
или на рачунару.
Понуда мора да садржи све елементе, документе и доказе који су тражени у конкурсној
документацији и овом упутству.
Није дозвољено преправљање датих образаца у конкурсној документацији прецртавањем
постојећих навода и уписивањем других навода, јер ће у суротном, такве понуде бити одбијене.
Сваку страну и документ који чине понуду Понуђач треба да нумерише редним бројем
странице, независно од нумерације коју је извршио Наручилац, и повеже у целину јемствеником, или
на други адекватан начин, тако да се не могу накнадно убацивати, замењивати или одстрањивати
појединачни листови или дати обрасци.
За потпуну и исправну понуду понуђач доставља све доказе тражене претходним поглављем
главом УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ПОНУЂАЧА, као и следеће попуњене и оверене обрасце са
припадајућим захтеваним доказима:
- Опис предмета набавке (спецификација захтева и образац за унос понуђених цена - структура
цена);
- Образац понуде;
- Образац подаци о понуђачу (подизвођачу, учеснику у заједничкој понуди ако постоје);
- Модел уговора;
- Образац трошкова припреме понуде (уколико се тражи накнада трошкова у складу са ЗЈН);
- Бланко сопствену соло меницу за озбиљност понуде, без протеста, са потврдом пословне
банке о регистрацији менице, копијом депонованих потписа пословне банке и меничним
овлашћењем којим се Наручилац овлашћује да меницу попуни до износа од 10% од вредности
понуде (без ПДВ-а) Уколико се ради о јавној набавци обликованој по партијама понуђач може
поднети средство за озбиљност понуде за сваку партију посебно или збирно за све партије за које
подноси понуду.
- Меницу, менично овлашћење, картон депонованих потписа и потврду о регистрацији менице
као додатно обезбеђење за озбиљност понуде уколико предмет јавне набавке није истоврсан
предмету за који је понуђач добио негативну референцу у висини од 15% од вредности понуде (без
ПДВ-а)-САМО ПОНУЂАЧИ КОЈИ СУ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРНЦИ;
- Прилог број 1 - Изјава понуђача о независној понуди;
- Прилог број 2 - Изјава понуђача да прихвата услове из јавног позива и конкурсне
документације;
- Прилог број 3 - Изјава понуђача о достављању средства обезбеђења за извршење уговорне
обавезе и повраћај аванса, ако понуђач тражи аванс;
- Прилог број 4 - Изјава понуђача о поштовању обавеза о заштити на раду, запошљавању,
условима рада, заштити животне средине и интетлектуалној својини.
- Остали прилози тражени документацијом.
Рок за подношење понуда је 14.4.2014. године до 12,30 часова. Благовременим се сматрају
понуде које су примљене и оверене печатом пријема у писарници Палате Србија, Источно крило,
најкасније до наведеног рока .
Понуде се достављају у запечаћеној коверти са назнаком ''Понуда за набавку канцеларијског
материјала и тонера, партија ___________ (унети шифре партија), број јавне набавке 07/14'' и
напоменом ''не отварати'', путем поште или лично на адресу: Агенција за безбедност саобраћаја,
Булевар Михајла Пупина 2, Палата Србија, Источно крило, 11070 Нови Београд.
Наручилац не одговара за било какву последицу уколико понуђач не наведе назив, адресу и
предмет јавне набавке на коверти. Понуде које нису затворене, које су непотпуне или су стигле
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после наведеног рока, неће бити разматране.
Поступак отварања понуда ће се спровести у просторијама наручиоца у Београду, Михајла
Пупина 2, Палата Србија, Источно крило, соба 403/IV 14.4.2014. године у 13,00 часова.
3. Уколико је јавна набавка обликована по партијама понуђач може поднети понуду за једну,
више или све партије. Уколико се понуда подноси за више партија, приликом подношења, целу
понуду упаковати у један омот са јасном назнаком за које се партије понуда подноси.
4. Понуде са варијантама нису дозвољене.
5. У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду.
Измена и допуна понуде се врше на исти начин и под истим условима који важе за предају понуде, уз
истовремено обавештавање наручиоца да је извршена измена, односно допуна понуде. Опозив
понуде се врши писменим захтевом према Наручиоцу за опозив понуде;
6. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда;
7. Понуђач, уколико ангажује подизвођача мора у својој понуди да наведе проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача. Наручилац ће све доспеле обавезе преносити искључиво понуђачу, осим уколико
понуђач изричито писмено не захтева да Наручилац део доспелих обавеза пренесе Подизвођачу;
8. Саставни део заједничке понуде је и споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке;
9. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и евентуалне друге околности од којих зависи
прихватљивост понуде су наведени у Обрасцу понуде;
10. Цена се исказује јединствено у динарима, бројчано и словима, и мора бити фиксна тј. не
може се мењати до коначног испуњења уговора.
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене,у складу са чланом 92. ЗЈН.
11. Називи државних органа или организација, односно органа или служби територијалне
аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским
обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл, су наведени у
претходном поглављу УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ПОНУЂАЧА.
12. Врста, садржина, начин подношења, висина и рокови средстава обезбеђења испуњења
појединих обавеза понуђача су наведени у овом Упутству, Обрасцу понуде и прилозима., уколико
исто наручилац захтева;
13. Наручилац чува као поверљиве све податке о понуђачима, подизвођачима и учесницима у
заједничкој понуди, као и податке из саме понуде које је, као такве, понуђач видно означио ;
14. Понуђач може, у писаном облику, да затражи додатне информације и потребна појашњења
захтева из конкурсне документације у вези са припремањем конкурсне документације, најкасније пет
дана пре истека рока за њено подношење. Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са
обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште
или факсом у складу са чланом 20.ЗЈН.
НАПОМЕНА: ТРАЖЕЊЕ ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА ТЕЛЕФОНОМ
НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО.
15. Понуђач који је добио негативну референцу за предмет јавне набавке који није истоврсан
предмету ове јавне набавке, уколико буде изабран као најповољнији, обавезан је да као средство
додатног обезбеђења за извршења уговорне обавезе достави меницу са потврдом пословне банке о
регистрацији менице, картоном депонованих потписа и овлашћењем да се меница може попунити до
15% од понуђене вредности (без ПДВ-а);
16. Врста критеријума за оцену понуда је 'најнижа понуђена цена' .
17. Избор између достављених понуда применом критеријума најниже понуђене цене заснива
се на најнижој цени као једином критеријуму. Уколико два или више понуђача поднесу понуду са
истом, најповољнијом ценом предност при додели уговора ће имати понуђач са краћим роком
испоруке
18 Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa
интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч;
19. Свако лице које има правни интерес да закључи уговор има право да током целог поступка
јавне набавке, против сваке радње наручиоца покрене Захтев за заштиту права. Захтев за заштиту
права којим се оспорава садржина јавног позива или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца седам дана пре истека рока за подношење
понуда. Након доношења одлуке Наручиоца по предметној јавној набавци рок за достављање
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Захтева за заштиту права је десет дана, од дана пријема одлуке. Захтев за заштиту права понуђача
подноси се наручиоцу непосредно или поштом препоручено са повратницом. Копију Захтева
подносилац доставља Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Подносилац захтева
за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије број 840-742221843-57, шифра
плаћања 153, позив на број 97 50-016, сврха: Републичка административна такса за набавку 07/14
уплати таксу у износу од 80.000,00 динара, односно 0.1 % понуђене цене понуђача којем је додељен
уговор, ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.
20. Уговор о јавној набавци ће бити закључен у року од осам дана од истека рока за подношење
захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН, односно у року до три дана у случајевима из члана 112.
став 2. ЗЈН.
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V. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - Партија 1
Поводом позива за подношење понуде за доделу уговора о јавној набавци канцеларијског материјала
и тонера, брoj ЈН - 07/14, у отвореном поступку јавне набавке, објављеног на Порталу Управе за
јавнe набавке и сајту Агенције за безбедност саобраћаја 12.3.2014. године, неопозиво дајемо следећу
П О Н У Д У - бр. ____________ од ______________ 20___. године
НАЗИВ ПОНУЂАЧА________________________________
Понуду дајемо (заокружити и унети подизвођаче-учеснике у заједничкој понуди ако их има):
а. самостално
б. са подизвођачем
в. заједничка понуда
1. __________________
1. ___________________
2. __________________
2. ___________________
3. __________________
3. ___________________
4. __________________
4. ___________________
5. __________________
5. ___________________
Понуда: Канцеларијски материјал и тонери, Партија 1 - Општи канцелатијски материјал
I ПОНУЂЕНА ЦЕНА У ДИНАРИМА
Укупна понуђена цена са укалкулисаним свим зависним трошковима
(царина, шпедиција, осигурање и др., франко објекат наручиоца)- без
обрачунатог ПДВ-а

цифарски износ

Износ ПДВ-а (___________ %)

цифарски износ

Укупна понуђена цена са ПДВ у дин
словима: ________________________________________ дин

цифарски износ

Рок важења (опција) понуде je 60 дана
Рок и начин плаћања: до 10 дана по испоруци и достављању исправног рачуна
Рок испоруке: ______________________ (до 10 дана по писменом захтеву Наручиоца)
НАПОМЕНА: ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ ПОДАТКЕ О ПОНУЂАЧУ (ПОДИЗВОЂАЧУ,
УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ) У СЛЕДЕЋИМ ОБРАСЦИМА
Место и датум:
ПОНУЂАЧ
________________________
МП
_____________________
(потпис овлашћеног лица)
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V. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - Партија 2
Поводом позива за подношење понуде за доделу уговора о јавној набавци канцеларијског материјала
и тонера, брoj ЈН - 07/14, у отвореном поступку јавне набавке, објављеног на Порталу Управе за
јавнe набавке и сајту Агенције за безбедност саобраћаја 12.3.2014. године, неопозиво дајемо следећу
П О Н У Д У - бр. ____________ од ______________ 20___. године
НАЗИВ ПОНУЂАЧА________________________________
Понуду дајемо (заокружити и унети подизвођаче-учеснике у заједничкој понуди ако их има):
а. самостално
б. са подизвођачем
в. заједничка понуда
1. __________________
1. ___________________
2. __________________
2. ___________________
3. __________________
3. ___________________
4. __________________
4. ___________________
5. __________________
5. ___________________
Понуда: Канцеларијски материјал и тонери, Партија 2 - Тонери
I ПОНУЂЕНА ЦЕНА У ДИНАРИМА
Укупна понуђена цена са укалкулисаним свим зависним трошковима
(царина, шпедиција, осигурање и др., франко објекат наручиоца)- без
обрачунатог ПДВ-а

цифарски износ

Износ ПДВ-а (___________ %)

цифарски износ

Укупна понуђена цена са ПДВ у дин
словима: ________________________________________ дин

цифарски износ

Рок важења (опција) понуде je 60 дана
Рок и начин плаћања: до 10 дана по испоруци обостраном потписивању записника о примопредаји и
достављању исправног рачуна
Рок испоруке: ______________________ (до 30 дана по потписивању уговора)
НАПОМЕНА: ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ ПОДАТКЕ О ПОНУЂАЧУ (ПОДИЗВОЂАЧУ,
УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ) У СЛЕДЕЋИМ ОБРАСЦИМА
Место и датум:
ПОНУЂАЧ
________________________

МП

_____________________
(потпис овлашћеног лица)
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V/1 - ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Поводом позива за подношење понуде за доделу уговора о јавној набавци канцеларијског
материјала и тонера, брoj ЈН - 07/14, у отвореном поступку јавне набавке објављеног на Порталу
Управе за јавнe набавке и сајту Агенције за безбедност саобраћаја 12.3.2014. године, неопозиво
дајемо следеће податке:

1. Пун назив понуђача: _______________________________________________
2. Адреса: _________________________________________________________
3. Матични број: ____________________________________________________
4. Регистарски број: _________________________________________________
5. ПИБ: ___________________________________________________________
6. Лице овлашћено за потписивање уговора: _______________________________
7. Особа за контакт: _________________________________________________
8. Телефон: ________________________________________________________
9. Факс: ___________________________________________________________
10. Број рачуна и назив банке:__________________________________________
11. Електронска адреса:_______________________________________________

Место и датум:
________________________

МП

_____________________
(потпис овлашћеног лица)
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V/2 - ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ-УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ
ПОНУДИ (ЗАОКРУЖИТИ)
Поводом позива за подношење понуде за доделу уговора о јавној набавци канцеларијског
материјала и тонера, брoj ЈН - 07/14, у отвореном поступку јавне набавке објављеног на Порталу
Управе за јавнe набавке и сајту Агенције за безбедност саобраћаја 12.3.2014. године, неопозиво
дајемо следеће податке:
1. Пун назив : ______________________________________________________
2. Адреса: _________________________________________________________
3. Матични број: ____________________________________________________
4. Регистарски број: _________________________________________________
5. ПИБ: ___________________________________________________________
6. Овлашћено лице: __________________________________________________
7. Особа за контакт: _________________________________________________
8. Телефон: ________________________________________________________
9. Факс ___________________________________________________________
10. Број рачуна и назив банке:__________________________________________
11. Електронска адреса:_______________________________________________

Место и датум:
________________________

МП

_____________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: УКОЛИКО СЕ ПОНУДА ПОДНОСИ САМОСТАЛНО ОВАЈ ОБРАЗАЦ СЕ НЕ МОРА
ПРИЛАГАТИ.
Уколико се понуда подноси као понуда са подизвођачима или заједничка понуда овај образац
ископирати за сваког учесника у заједничкој понуди, односно подизвођача и попуњен, оверен и
потписан од стране овлашћеног лица подизвођача-учесника у заједничкој понуди приложити уз
понуду уз заокруживање у наслову ПОДИЗВОЂАЧ, односно УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ
ПОНУДИ.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да буде подизвођач или учесник у
заједничкој понуди.
Уз понуду учесници у заједничкој понуди су дужни да доставе споразум којим се дефинишу
међусобне обавезе у вези извршења уговора, у складу са чланом 81. ЗЈН.
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VI. МОДЕЛ УГОВОРА - Партија 1
о јавној набавци канцеларијског материјала и тонера, брoj ЈН - 07/14
Закључен између:
1. Агенције за безбедност саобраћаја, Булевар Михајла Пупина 2, Београд, коју заступа
Стојадин Јовановић (у даљем тексту: Наручилац), ПИБ 106651829, матични број 17791303
и
2. Предузећа _____________________ , ____________________ , улица _________________ ,
кога заступа директор ___________________ (у даљем тексту: Испоручилац), ПИБ ___________ ,
Мат.бр._____________.
Члан 1.
Уговорне стране констатују:
- да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр.
124/12) и на основу позива за подношење понуда за отворени поступак јавне набавке канцеларијског
материјала и тонера, Партија 1, Општи канцелатијски материјал објављеног на Порталу Управе за
јавне набавке и сајту Агенције за безбедност саобраћаја 12.3.2014 године, спровео поступак јавне
набавке добара број 07/14,
- да је Испоручилац __. __.2014. године (НЕ ПОПУЊАВАТИ), доставио понуду (набавка
канцеларијског материјала и тонера, Партија 1, Општи канцелатијски материјал, заведену под бројем
______ (НЕ ПОПУЊАВАТИ), која се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део,
- да понуда Испоручиоца у потпуности, тј. по свим позицијама, одговара техничкој
спецификацији из конкурсне документације, која се налази у прилогу овог уговора и његов је
саставни део,
- да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде
Испоручиоца и Извештаја Комисије за јавну набавку изабрао Испоручиоца за предметну набавку.
Члан 2.
Предмет уговора је набавка канцеларијског материјала и тонера - Партија 1, Општи
канцелатијски материјал (у даљем тексту: предмет набавке) у свему према конкурсној
документацији и понуди.
Испоручилац се обавезује да испоручи нов, декларисан, без дефекта и оригиналан предмет
набавке.
Члан 3.
Цена предмета набавке из члана 2. став 1. уговора износи
___________________ динара без ПДВ-а
___________________ динара ПДВ
___________________ динара. са ПДВ-ом.
Цена је фиксна, утврђена понудом, садржи све зависне трошкове и важи до окончања уговора..
Члан 4.
Наручилац се обавезује да ће Испоручиоцу платити предмет набавке у року до _____ дана
након испоруке, записничке примопредаје предмета набавке и испостављеног рачуна.
Члан 5.
Приликом потписивања уговора, а најкасније три дана по потписивању уговора, Испоручилац
даје Наручиоцу бланко сопствену соло меницу, без протеста, са потврдом пословне банке о
регистрацији менице и меничног овлашћења, картоном депонованих потписа пословне банке и
меничним овлашћењем којим се Наручилац овлашћује да меницу попуни до износа од 10% од укупне
вредности предмета набавке (без ПДВ-а), са роком доспећа 30 дана дужим од рока испоруке, као
средство финансијског обезбеђења за извршење уговорне обавезе .
Сви трошкови по основу издавања средстава финансијског обезбеђења иду на терет
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Испоручиоца.
Члан 6.
Нарушавање сигурности уговора од стране Испоручиоца довешће до активирања средства
финансијског обезбеђења за извршење уговорне обавезе од стране Наручиоца.
Наручилац има право на наплату средстава за финансијско обезбеђење уговора без
посебног обавештавања Испоручиоца.
Испоручилац је нарушио сигурност уговора у случају да:
- прекорачи уговорене рокове за испоруку предмета набавке из разлога који се не могу
приписати вишој сили;
- не испуњава у потпуности све уговорне одредбе,
- у другим случајевима предвиђеним конкурсном документацијом.
Под вишом силом се подразумевају околности које могу настати током извршења уговора, а
које у време закључења уговора уговорне стране нису могле предвидети, нити их у тренутку
наступања могу отклонити сопственим снагама, као нпр.елементарне непогоде, пожар, земљотрес
и сл.
Члан 7.
Испоручилац се обавезује да ће предмет набавке овог уговора испоручити у року од ______
дана (словима: ________________________ дана) од дана потписивања овог уговора франко
Агенција за безбедност саобраћаја, Булевар Михајла Пупина 2,Београд и да ће један дан пре
испоруке, наручиоцу послати писмено обавештење о спремности за испоруку.
Ако се приликом испоруке записнички утврди да испоручени предмет набавке има недостатке
у квалитету и очигледне грешке, Испоручилац мора исте отклонити у примереном року утврђеном у
записнику о примопредаји
Члан 8.
Испоручилац се обавезује да:
- испоручи предмет набавке описан у члану 2. овог уговора;
- испоручи предмет набавке у роковима наведеним у члану 7. овог уговора, које квалитетом и
карактеристикама одговара техничким условима из конкурсне документације и понуде испоручиоца;
- испоручи сву неопходну техничку документацију;
- преда средства финансијског обезбеђења из члана 5. овог уговора.
Члан 9.
Наручилац се обавезује да:
- обезбеди пријем предмета набавке на одговарајућу локацију;
- плати цену Испоручиоцу за испоручени предмет набавке.
Члан 10.
Ако Испоручилац касни са испуњењем уговорних обавеза, дужан је да у писменој форми
обавести Наручиоца и детаљно наведе разлоге и планирани период кашњења и обавезује се да плати
наручиоцу уговорну казну у висини од 0,2% (2 промила) од укупне вредности предмета набавке (без
ПДВ-а) за сваки дан кашњења, а највише до 5% (пет посто) од укупне уговорене вредности (без ПДВ
-а).
Уколико је предмет набавке сачињен од независних функционалних целина Наручилац може
да обрачуна уговорену казну само за укупну вредност дела предмета набавке (без ПДВ-а) са којим
Испоручилац касни са испоруком.
Уколико укупна казна из става 1. овог члана достигне износ од 5% (пет посто) од укупне
вредности предмета набавке (без ПДВ-а) из уговора, Наручилац, поред наплате казне из става 1. овог
члана, може раскинути уговор и реализовати инструмент за обезбеђење извршења уговорне обавезе.
Члан 11.
Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог уговора, уговорне стране ће
покушати да реше споразумно.
Уколико спорови између Извршиоца и Наручиоца не буду решени споразумно, признаје се
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надлежност Привредног суда у Београду.
Члан 12.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна.
Овај уговор се може изменити само анексом, потписаним од стране овлашћених лица .
За све што није регулисано овим уговором, примениће се одредбе Закона о облигационим
односима.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветних примерака, по 2 (два) за обе уговорне стране.

НАРУЧИЛАЦ
ДИРЕКТОР
Стојадин Јовановић

ИСПОРУЧИЛАЦ
________________________
(печат и потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: ПОПУНИТИ СВА ПРАЗНА МЕСТА (ЛИНИЈЕ), ОВЕРИТИ И ПОТПИСАТИ
СВАКУ СТРАНУ УГОВОРА.
УКОЛИКО СЕ ПОДНОСИ ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ИЛИ ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА,
НАЗИВЕ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ, ОДНОСНО ПОДИЗВОЂАЧА ДОПИСАТИ
ИСПОД ОВОГ ТЕКСТА, А МОДЕЛ УГОВОРА (И УГОВОР ЗА ИЗАБРАНУ ПОНУДУ)
ПОТПИСУЈЕ НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ-ПОНУЂАЧ.
Понуду дајемо са следећим подизвођачима - учесницима у заједничкој понуди
са подизвођачем
заједничка понуда
1. __________________
1. ___________________
2. __________________

2. ___________________

3. __________________

3. ___________________

4. __________________

4. ___________________

5. __________________

5. ___________________
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VI. МОДЕЛ УГОВОРА - Партија 2
о јавној набавци канцеларијског материјала и тонера, брoj ЈН - 07/14
Закључен између:
1. Агенције за безбедност саобраћаја, Булевар Михајла Пупина 2, Београд, коју заступа
Стојадин Јовановић (у даљем тексту: Наручилац), ПИБ 106651829, матични број 17791303
и
2. Предузећа _____________________ , ____________________ , улица _________________ ,
кога заступа директор ___________________ (у даљем тексту: Испоручилац), ПИБ ___________ ,
Мат.бр._____________.
Члан 1.
Уговорне стране констатују:
- да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр.
124/12) и на основу позива за подношење понуда за отворени поступак јавне набавке канцеларијског
материјала и тонера, Партија 2, Тонери објављеног на Порталу Управе за јавне набавке и сајту
Агенције за безбедност саобраћаја 12.3.2014 године, спровео поступак јавне набавке добара број
07/14,
- да је Испоручилац __. __.2014. године (НЕ ПОПУЊАВАТИ), доставио понуду (набавка
канцеларијског материјала и тонера, Партија 2, Тонери, заведену под бројем ______ (НЕ
ПОПУЊАВАТИ), која се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део,
- да понуда Испоручиоца у потпуности, тј. по свим позицијама, одговара техничкој
спецификацији из конкурсне документације, која се налази у прилогу овог уговора и његов је
саставни део,
- да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде
Испоручиоца и Извештаја Комисије за јавну набавку изабрао Испоручиоца за предметну набавку.
Члан 2.
Предмет уговора је набавка канцеларијског материјала и тонера - Партија 2, Тонери (у даљем
тексту: предмет набавке) у свему према конкурсној документацији и понуди.
Испоручилац се обавезује да испоручи нов, декларисан, без дефекта и оригиналан предмет
набавке.
Члан 3.
Цена предмета набавке из члана 2. став 1. уговора износи
___________________ динара без ПДВ-а
___________________ динара ПДВ
___________________ динара. са ПДВ-ом.
Цена је фиксна, утврђена понудом, садржи све зависне трошкове и важи до окончања уговора..
Члан 4.
Наручилац се обавезује да ће Испоручиоцу платити предмет набавке у року до _____ дана
након испоруке, записничке примопредаје предмета набавке и испостављеног рачуна.
Члан 5.
Приликом потписивања уговора, а најкасније три дана по потписивању уговора, Испоручилац
даје Наручиоцу бланко сопствену соло меницу, без протеста, са потврдом пословне банке о
регистрацији менице и меничног овлашћења, картоном депонованих потписа пословне банке и
меничним овлашћењем којим се Наручилац овлашћује да меницу попуни до износа од 10% од укупне
вредности предмета набавке (без ПДВ-а), са роком доспећа 30 дана дужим од рока испоруке, као
средство финансијског обезбеђења за извршење уговорне обавезе .
Сви трошкови по основу издавања средстава финансијског обезбеђења иду на терет
Испоручиоца.
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Члан 6.
Нарушавање сигурности уговора од стране Испоручиоца довешће до активирања средства
финансијског обезбеђења за извршење уговорне обавезе од стране Наручиоца.
Наручилац има право на наплату средстава за финансијско обезбеђење уговора без
посебног обавештавања Испоручиоца.
Испоручилац је нарушио сигурност уговора у случају да:
- прекорачи уговорене рокове за испоруку предмета набавке из разлога који се не могу
приписати вишој сили;
- не испуњава у потпуности све уговорне одредбе,
- у другим случајевима предвиђеним конкурсном документацијом.
Под вишом силом се подразумевају околности које могу настати током извршења уговора, а
које у време закључења уговора уговорне стране нису могле предвидети, нити их у тренутку
наступања могу отклонити сопственим снагама, као нпр.елементарне непогоде, пожар, земљотрес
и сл.
Члан 7.
Испоручилац се обавезује да ће предмет набавке овог уговора испоручити у року од ______
дана (словима: ________________________ дана) од дана потписивања овог уговора франко
Агенција за безбедност саобраћаја, Булевар Михајла Пупина 2,Београд и да ће један дан пре
испоруке, наручиоцу послати писмено обавештење о спремности за испоруку.
Ако се приликом испоруке записнички утврди да испоручени предмет набавке има недостатке
у квалитету и очигледне грешке, Испоручилац мора исте отклонити у примереном року утврђеном у
записнику о примопредаји
Члан 8.
Испоручилац се обавезује да:
- испоручи предмет набавке описан у члану 2. овог уговора;
- испоручи предмет набавке у роковима наведеним у члану 7. овог уговора, које квалитетом и
карактеристикама одговара техничким условима из конкурсне документације и понуде испоручиоца;
- испоручи сву неопходну техничку документацију;
- преда средства финансијског обезбеђења из члана 5. овог уговора.
Члан 9.
Наручилац се обавезује да:
- обезбеди пријем предмета набавке на одговарајућу локацију;
- плати цену Испоручиоцу за испоручени предмет набавке.
Члан 10.
Ако Испоручилац касни са испуњењем уговорних обавеза, дужан је да у писменој форми
обавести Наручиоца и детаљно наведе разлоге и планирани период кашњења и обавезује се да плати
наручиоцу уговорну казну у висини од 0,2% (2 промила) од укупне вредности предмета набавке (без
ПДВ-а) за сваки дан кашњења, а највише до 5% (пет посто) од укупне уговорене вредности (без ПДВ
-а).
Уколико је предмет набавке сачињен од независних функционалних целина Наручилац може
да обрачуна уговорену казну само за укупну вредност дела предмета набавке (без ПДВ-а) са којим
Испоручилац касни са испоруком.
Уколико укупна казна из става 1. овог члана достигне износ од 5% (пет посто) од укупне
вредности предмета набавке (без ПДВ-а) из уговора, Наручилац, поред наплате казне из става 1. овог
члана, може раскинути уговор и реализовати инструмент за обезбеђење извршења уговорне обавезе.
Члан 11.
Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог уговора, уговорне стране ће
покушати да реше споразумно.
Уколико спорови између Извршиоца и Наручиоца не буду решени споразумно, признаје се
надлежност Привредног суда у Београду.
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Члан 12.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна.
Овај уговор се може изменити само анексом, потписаним од стране овлашћених лица .
За све што није регулисано овим уговором, примениће се одредбе Закона о облигационим
односима.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветних примерака, по 2 (два) за обе уговорне стране.

НАРУЧИЛАЦ
ДИРЕКТОР
Стојадин Јовановић

ИСПОРУЧИЛАЦ
________________________
(печат и потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: ПОПУНИТИ СВА ПРАЗНА МЕСТА (ЛИНИЈЕ), ОВЕРИТИ И ПОТПИСАТИ
СВАКУ СТРАНУ УГОВОРА.
УКОЛИКО СЕ ПОДНОСИ ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ИЛИ ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА,
НАЗИВЕ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ, ОДНОСНО ПОДИЗВОЂАЧА ДОПИСАТИ
ИСПОД ОВОГ ТЕКСТА, А МОДЕЛ УГОВОРА (И УГОВОР ЗА ИЗАБРАНУ ПОНУДУ)
ПОТПИСУЈЕ НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ-ПОНУЂАЧ.
Понуду дајемо са следећим подизвођачима - учесницима у заједничкој понуди
са подизвођачем
заједничка понуда
1. __________________
1. ___________________
2. __________________

2. ___________________

3. __________________

3. ___________________

4. __________________

4. ___________________

5. __________________

5. ___________________
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VII - ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС, број 124/12),
понуђач _____________________________________ доставља укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде, како следи у табели:
Ред.
број

Врста трошка

Цена без
ПДВ-а

ПДВ

Цена са
ПДВ-ом

Доказ

1

Трошкови израде узорка
или модела

ПДВ

Трошкови прибављања
сресдастава обезбеђења

Цена са
ПДВ-ом
Цена са
ПДВ-ом
Цена са
ПДВ-ом
Цена са
ПДВ-ом
Цена са
ПДВ-ом
Цена са
ПДВ-ом
Цена са
ПДВ-ом
Цена са
ПДВ-ом
Цена са
ПДВ-ом
Цена са
ПДВ-ом

Доказ

2

Цена без
ПДВ-а
Цена без
ПДВ-а
Цена без
ПДВ-а
Цена без
ПДВ-а
Цена без
ПДВ-а
Цена без
ПДВ-а
Цена без
ПДВ-а
Цена без
ПДВ-а
Цена без
ПДВ-а
Цена без
ПДВ-а

3
4
5
6
7
8
9
10

Врста трошка
Врста трошка
Врста трошка
Врста трошка
Врста трошка
Врста трошка
Врста трошка
Врста трошка

ПДВ
ПДВ
ПДВ
ПДВ
ПДВ
ПДВ
ПДВ
ПДВ
ПДВ

Доказ
Доказ
Доказ
Доказ
Доказ
Доказ
Доказ
Доказ
Доказ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да
је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
УКОЛИКО СЕ У СЛУЧАЈУ ОБУСТАВЉАЊА ПОСТУПКА НЕЋЕ ТРАЖИТИ НАКНАДА
ТРОШКОВА ОВАЈ ОБРАЗАЦ СЕ НЕ МОРА ПРИЛОЖИТИ УЗ ПОНУДУ

Место и датум:
________________________

(потпис овлашћеног лица)

МП

_____________________
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Прилог број 1.

Назив понуђача: _____________________________________________
Место и адреса седишта понуђача: _____________________________

Изјава о независној понуди

Овим неопозиво, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо
понуду у отвореном поступку канцеларијског материјала и тонера, број ЈН - 07/14 поднели независно,
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У __________________

___________________________

Дана: ______________2014. године

(МП)

(потпис овлашћеног лица)

Потписи овлашћених лица подизвођача - учесника у заједничкој понуди
ПОДИЗВОЂАЧИ
1. __________________

МП

УЧЕСНИЦИ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1. ___________________
МП

2. __________________

МП

2. ___________________

МП

3. __________________

МП

3. ___________________

МП

4. __________________

МП

4. ___________________

МП

5. __________________

МП

5. ___________________

МП
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Прилог број 2.

Назив понуђача: _____________________________________________
Место и адреса седишта понуђача: _____________________________

Изјава да понуђач прихвата услове из
јавног позива и конкурсне документације

Овим неопозиво изјављујемо да у потпуности прихватамо све услове из позива за подношење
понуда објављеног на Порталу Управе за јавне набавке и сајту Агенције за безбедност саобраћаја
12.3.2014. године и конкурсне документације у отвореном поступку канцеларијског материјала и
тонера, број ЈН - 07/14.
___________________________

У __________________
Дана: ______________2014. године

(МП)

(потпис овлашћеног лица)

Потписи овлашћених лица подизвођача - учесника у заједничкој понуди
ПОДИЗВОЂАЧИ
1. __________________

МП

УЧЕСНИЦИ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1. ___________________
МП

2. __________________

МП

2. ___________________

МП

3. __________________

МП

3. ___________________

МП

4. __________________

МП

4. ___________________

МП

5. __________________

МП

5. ___________________

МП
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Прилог број 3. - Партија 1

Назив понуђача: ____________________________________________
Место и адреса седишта понуђача: ______________________________

Изјава о достављању средстава обезбеђења извршења уговорне обавезе

Овим неопозиво изјављујемо да ћемо, уколико будемо изабрани за најповољнијег понуђача у
поступку јавне набавке канцеларијског материјала и тонера (ЈН - 07/14 , Партија 1 - Општи
канцелатијски материјал), приликом закључења уговора, а најкасније у року од три дана доставити
наручиоцу бланко сопствену соло меницу, без протеста, са потврдом пословне банке о регистрацији
менице и меничног овлашћења, картоном депонованих потписа пословне банке и меничним
овлашћењем којим се Наручилац овлашћује да меницу попуни до износа од 10% од укупне вредности
посла као средство финансијског обезбеђења уговора, за извршење уговорне обавезе.
___________________________

У __________________
Дана: ______________2014. године

(МП)

(потпис овлашћеног лица)
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Прилог број 3. - Партија 2

Назив понуђача: ____________________________________________
Место и адреса седишта понуђача: ______________________________

Изјава о достављању средстава обезбеђења извршења уговорне обавезе

Овим неопозиво изјављујемо да ћемо, уколико будемо изабрани за најповољнијег понуђача у
поступку јавне набавке канцеларијског материјала и тонера (ЈН - 07/14 , Партија 2 - Тонери), приликом
закључења уговора, а најкасније у року од три дана доставити наручиоцу бланко сопствену соло
меницу, без протеста, са потврдом пословне банке о регистрацији менице и меничног овлашћења,
картоном депонованих потписа пословне банке и меничним овлашћењем којим се Наручилац
овлашћује да меницу попуни до износа од 10% од укупне вредности посла као средство финансијског
обезбеђења уговора, за извршење уговорне обавезе.
___________________________

У __________________
Дана: ______________2014. године

(МП)

(потпис овлашћеног лица)
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Прилог број 4.

Назив понуђача: _____________________________________________
Место и адреса седишта понуђача: _____________________________

Изјава да понуђач испуњава прoписе о заштити на раду, запошљавању и заштити животне
средине

Овим под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да у
потпуности поштујемо обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању,
условима рада и заштити животне средине.
Такође, гарантујемо да смо носиоци права интелектуалне својине и да сносимо све нaкнaде зa
кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих
лицa у вези са понудом у отвореном поступку канцеларијског материјала и тонера ЈН - 07/14.

У __________________

___________________________

Дана: ______________2014. године

(МП)

(потпис овлашћеног лица)

Потписи овлашћених лица подизвођача - учесника у заједничкој понуди
ПОДИЗВОЂАЧИ
1. __________________

МП

УЧЕСНИЦИ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1. ___________________
МП

2. __________________

МП

2. ___________________

МП

3. __________________

МП

3. ___________________

МП

4. __________________

МП

4. ___________________

МП

5. __________________

МП

5. ___________________

МП
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Прилог број 5.

Назив понуђача: _____________________________________________
Место и адреса седишта понуђача: _____________________________

Изјава да понуђач испуњава услове из чл.75. и 76. ЗЈН
Овим под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да у потпуности испуњавамо све услове из чл.75. и 76. ЗЈН, позива за подношење понуда објављеног на
Порталу Управе за јавне набавке и сајту Агенције за безбедност саобраћаја 12.3.2014. године и
конкурсне документације (део III-1 Обавезни услови, тачка 1 до 4. и део III-2 Додатни услови, тачка
1.) у отвореном поступку канцеларијског материјала и тонера ЈН - 07/14.

У __________________

___________________________
(потпис овлашћеног лица)

Дана: ______________2014. године

(МП)

Потписи овлашћених лица подизвођача - учесника у заједничкој понуди
ПОДИЗВОЂАЧИ
1. __________________

МП

УЧЕСНИЦИ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1. ___________________
МП

2. __________________

МП

2. ___________________

МП

3. __________________

МП

3. ___________________

МП

4. __________________

МП

4. ___________________

МП

5. __________________

МП

5. ___________________

МП
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