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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Историјски архив у Панчеву
Адреса: Немањина 7
Интернет страница: www.arhivpancevo.org.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу
са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 1/16 је микрофилмска опрема
4. Контакт
Јакшић Јелена
jaksic05@gmail.com
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 1/16 je микрофилмска опрема.
Назив и речник из општег речника набавки:
38654100 – Микрофилмска опрема
Процењена вредност јавне набавке без ПДВа:
917.000,00 динара
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2.Техничке каректеристике
СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Микрофилмска опрема- Микрофилмски колор читач/скенер
Договорени паритет – ф-цо зграда купца / наручиоца у Панчеву, Немањина 7, где
је истоварно место и при чему се подразумева да је у укупну цену по понуди
укључен и превоз, и инсталација скенера и обука радника на њему.
Уколико је обавезна накнада за програм у цену ће се укључити и тај износ.
Доказ да поседује ознаку тип ENERGY STAR да микрофилмска опрема испуњава
минималне критеријуме ЕЕ.

Микрофилмски колор читач/скенер
1.Врста микрофилма
2.Тип микрофилма

3.Бина за микрофилм

4.Оптичке каректеристике

Захтеване каректеристике
16/35мм ролна, џекет, микрофиш, ултрафиш,
апертурна картица, слајд,
Позитив, негатив

Моторизована и мануална бина за 16/35мм
микрофилм у ролни и бина за микрофиш
Резолуција камере минимална 14 мегапиксела
Излазна резолуција скенирања 75 – 600 дпи
Зум од 6,8X до 105X
Максимални формат скенирања 34мм x 47мм
Оптичка ротација слике
Ручно и аутоматско подешавање фокуса

5.Мод скенирања
24-бит колор, 8-бит сива, 1- бит црно/бело
6.Брзина скенирања
1 секунда
7.Софтвер за контролу уређаја са Увеличавање, осветљење, контраст
рачунара или контроле на самом
читачу/скенеру микрофилма
PDF, JPEG, PDF Miltipage PDF, TIFF,
8.Тип излазног дигиталног формата
Multipage TIFF
Могућност едитовања слике, дигитална
ротација слике, поравнавање слике, кроповање
9.Софтвер за контролу уређаја преко слике, флиповање слике
рачунара

10.Веза са рачунаром
11.Енергетска ефикасност

Појединачно скенирање, аутоматско скенирање
дела и/или целе ролне (auto scan) са функцијом
ОCR-а

Подршка за WIN 7 32/64 оперативни систем
USB 2.0
ENERGY STAR
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Напомене:
- Уз понуду, је потребно доставити оригиналну произвођачку документацију
(каталог) на енглеском или српском језику из које се недвосмислено могу
потврдити карактеристике понуђеног уређаја. Уколико се из оригиналне
произвођачке документације не могу потврдити све техничке карактеристике
Понуђач је обавезан да на свом меморандуму достави Изјаву са печатом и
потписом (са описом свих техничких карактеристика), којом потврђује да
понуђена опрема испуњава све услове захтеване техничким карактеристикама
Конкурсне документације са описом свих техничких карактеристика. Софтвер
за контролу уређаја преко рачунара са свим горе наведеним функцијама
мора бити укључен у цену микрофилм колор читача/скенера. Понуђач мора
да достави упутство произвођача за употребу микрофилмског колор
читача/скенера на дигиталном медијуму.
- Понуђач мора доставити потврду произвођача, или овлашћеног заступника, да је
наведени гарантни рок покривен од стране произвођача. Минимални гарантни
рок је 24 месеца. Резервни делови који се уграђују у току трајања гарантног
рока, мора бити нови и некоришћени (не смеју бити репарирани). Рок за
отклањање недостатака у гарантном року је 30 дана од дана пријаве квара.
Уколико се у наведеном периоду квар не може отклонити понуђач ће Наручиоцу
обезбедити адекватну замену (опрему истих или бољих карактеристика) до
отклањања квара.
- По испоруци опреме Понуђач мора да обави обуку, са не више од пет радника
Архива, где ће практично показати монтирање микрофилм траке на уређај, њено
читање и снимање на рачунар преко софтвера за контролу уређаја преко истог.
Наведени софтвер Понуђач мора да инсталира на рачунар, који ће обезбедити
Наручилац, и исти повеже са микрофилм колор читачем/скенером.
III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1.
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75.
Закона, и то:
1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3. Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
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5. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права
интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).
Напомена:
Наручилац је дужан да од понуђача захтева да поседује важећу дозволу надлежног
органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, у случају да је
таква дозвола предвиђена посебним прописом. Наиме, овај услов наручилац је
дужан да тражи само у оним поступцима у којима је за обављање делатности која
је предмет конкретне јавне набавке потребно да понуђач има дозволу надлежног
органа, с обзиром да је таква дозвола посебним прописом одређена као обавезна.
Значајно је да дозвола коју понуђач треба да достави мора бити важећа, с тим да
у овом случају није битан моменат издавања дозволе. Из наведених разлога,
приликом сачињавања конкурсне документације, наручилац је дужан да испита
позитивне законске прописе из области из које је предмет јавне набавке, те да
уколико су дозволе неопходне, јасно у конкурсној документацији наведе које су
дозволе неопходне и начин доказивања важења дозволе.

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона.
-

Да располаже довољним техничким капацитетом.
Да понуђач овлашћен на територији Републике Србије за продају опреме коју
нуди – даказује се дистављањем докумената издатог од стране произвођача или
овлашћеног заступника (представника произвођача, дистрибутера), из којег се
недвосмислено може установити статус Понуђача (да је овлашћен за продају
опреме коју нуди). Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен
на српски језик и оверен од стране овлашћеног судског тумача. У случају спора
релевантна је верзија документа на српском језику.

Напомена:
Наручилац може у складу са чланом 76. да одреди додатне услове за учешће у
поступку јавне набавке. Наручилац у конкурсној документацији одређује додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу финансијског, пословног,
техничког и кадровског капацитета, увек када је то потребно имајући у виду предмет
јавне набавке. Наручилац може да одреди и друге додатне услове за учешће у
поступку јавне набавке, посебно уколико се односе на социјална и еколошка питања,
као и услове у погледу испуњавања обавеза које понуђач има према својим
подизвођачима или добављачима. Такође, наручилац конкурсном документацијом може
да одреди да понуђач мора да докаже да над њим није покренут поступак стечаја или
ликвидације, односно претходни стечајни поступак. Приликом одређивања додатних
услова, наручилац је дужан да води рачуна да тако одређени услови не дискриминишу
понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке.Приликом одређивања
додатних услова који се односе на капацитете, наручилац мора јасно да постави
минимуме које мора да докаже понуђач како би понуда могла да се оцењује.
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1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач
извршити преко подизвођача.
Напомена:
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности
јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона,
понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача, којем је поверио
извршење тог дела набавке. Поред обавезних услова, наручилац конкурсном
документацијом одређује које још услове подизвођач мора да испуни и на који начин то
доказује, при чему ти услови не могу бити такви да ограниче подношење понуде са
подизвођачем.

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача,
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне
услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Напомена:
Наручилац из нарочито оправданих разлога може одредити да чланови групе понуђача
додатне услове не могу да испуњавају заједно, при чему мора водити рачуна да на
такав начин не повреди основна начела јавне набавке.

2.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве
(Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V одељак 3.), којом под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у
поступку јавне набавке из чл. 75. и 76.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави
Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V одељак 3.),
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију
свих или појединих доказа о испуњености услова.
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Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и
да је документује на прописани начин.
Напомена:
Уколико се наручилац определи да се испуњеност свих или појединих услова не доказује
изјавом, понуђач испуњеност обавезних услова доказује на следећи начин:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда):
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ:Правна лица: 1) Извод из казнене
евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног
правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене
евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду,
којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник
понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског
заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да
достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ:Правна лица: Потврде привредног
и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности,
или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није
регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране
обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење
понуда; Предузетници:Потврда прекршајног суда да му није изречена мера
забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да
код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена
мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за
подношење понуда Физичка лица:Потврда прекршајног суда да му није
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изречена мера забране обављања одређених послова.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе
министарства финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и
уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се
понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
За доказивање испуњености додатних услова из члана 76. Закона, које је одредио
наручилац, потребно је јасно дефинисати које документе понуђач треба да достави
како би био у могућности да сачини прихватљиву понуду. Члан 77. став 2. Закона,
дефинише начин доказивања испуњености финансијског, пословног, техничког и
кадровског капацитета понуђача. Уколико се наручилац определи да финансијски и/или
пословни капацитет одреди као додатни услов, тада као одговарајући доказ, у складу
са чл. 77. ст. 2. тач. 1) Закона,наручилац може одредити извештај о бонитету или
скоринг издат од надлежног органа (Агенција за привредне регистре издаје извештаје
о бонитету и скоринг).Такође, наручиоци могу тражити да понуђачи доставе биланс
стања са мишљењем овлашћеног ревизора или извод из тог биланса стања, затим
исказ о понуђачевим укупним приходима од продаје и приходима од производа, радова
или услуга, на које се уговор о јавној набавци односи, као и мишљење или исказ банака
или других специјализованих институција. Поред или уместо ових доказа, наручилац
има могућност да од понуђача тражи достављање и неких других релевантних доказа
којима се доказује финансијски и пословни капацитет понуђача. Ове доказе, може
тражити најдуже за претходне три обрачунске године. У чл. 77. ст. 2. тач. 2)Закона,
наведени су докази које наручилац може предвидети конкурсном документацијом, а
којиморају бити примерени предмету уговора, количини и намени. Тако Закон као
доказе предвиђа: списак најважнијих изведених радова, испоручених добара или
пружених услуга за период који није дужи од осам година за радове, односно пет
година за добра и услуге, са износима, датумима и листама купаца односно
наручилаца; стручне референце, са списком најважнијих изведених радова,
испоручених добара или пружених услуга; опис понуђачеве техничке опремљености и
апаратуре, мера за обезбеђивање квалитета и капацитета за истраживање и развој;
изјаву о кључном техничком особљу и другим експертима који раде за понуђача, а који
ће бити одговорни за извршење уговора, као и о лицима одговорним за контролу
квалитета;узорак, опис или фотографије производа и описа радова или услуга које ће
понуђач извести односно пружити, а у случају сумње наручилац може да захтева
доказ о аутентичности узорка, описа или фотографије; декларације о усаглашености,
потврде, акредитације и други резултати оцењивања усаглашености према
стандардима и сродним документима за оцењивање усаглашености или било које
друго одговарајуће средство којим понуђач доказује усаглашеност понуде са
техничком спецификацијом или стандардима траженим у конкурсној документацији.
Наручилац је дужан да приликом одређивања доказа којима се доказује испуњеност
додатних услова, води рачуна о трошковима прибављања тих доказа, односно да
трошкови прибављања доказа не буду несразмерни процењеној вредности јавне
набавке.
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача]
у поступку јавне набавке...........................[навести предмет јавне набавке] број
......................[навести редни број јавне набавкe], испуњава све услове из чл. 75. и 76.
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, и то:
1)
Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2)
Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре;
3)
Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објаве позива за подношење понуде;
4)
Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији);
5)
Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац
права интелектуалне својине;
6)
Понуђач испуњава додатне услове......................[навести додатне услове].
Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
_____________________

М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________[навести
назив
подизвођача] у поступку јавне набавке...........................[навести предмет јавне набавке]
број ......................[навести редни број јавне набавкe], испуњава све услове из чл. 75.
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, и то:
1)
Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2)
Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
3)
Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објаве позива за подношење понуде;
4)
Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији).
Место:_____________
Датум:_____________

Подизвођач:
_____________________

М.П.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
Напомена:
Правило је да се понуде дају на српском језику, с обзиром да наручилац припрема
конкурсну документацију и води поступак на српском језику. Уколико наручилац
дозволи у конкурсној документацији да се понуде, у целини или делимично, дају и на
страном језику, дужан је да јасно назначи на ком страном језику, као и који део
понуде може бити на страном језику. Наручилац који у поступку прегледа и оцене
понуда утврди да би део понуде требало да буде преведен на српски језик, одредиће
понуђачу примерен рок у којем је дужан да изврши превод тог дела понуде. У случају
спора релевантна је верзија конкурсне документације, односно понуде, на српском
језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да
се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Историјски архив у Панчеву, Немањина 7, 26000 Панчево,
са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку (добра) –Микрофилмска опрема, ЈН бр. 1/16 НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца до 01.09.2016. године до 10.30 часова.
Напомена:
Водити рачуна о рокoвима за подношење понуда (чл. 99. Закона). Рок за подношење
понуда рачуна се од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних
набавки (нпр. уколико је позив за подношење понуда објављен дана 01.07.2013. године,
рок за подношење понуда почиње да тече првог наредног дана – 02.07.2013. године).
Почетак и ток рокова не спречавају недеља и дани државних празника. Ако последњи
дан рока пада у недељу или на дан државног празника, или у неки други дан када
наручилац не ради, рок истиче првог наредног радног дана (нпр. уколико последњи дан
рока за подношење понуда пада у суботу, када наручилац не ради, рок у тој ситуацији
истиче првог наредног радног дана, односно у понедељак, уколико понедељак није
нерадан дан - нпр. државни празник).

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и
сат пријема понуде.
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Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Понуда мора да садржи:








Доказе о испуњености обавезних услова наведене у Упутству како се
доказује испуњеност услова (поглавље III, тачка 1, 2 и 3 конкурсне
документације);
Доказе о испуњености додатних услова;
Попуњен, потписан и оверен оригиналан Образац понуде (поглавље V
конкурсне документације);
Модел уговора (поглавље VI конкурсне документације) понуђач је
дужан да попуни прву страницу Модела уговора, парафира и овери
печатом сваку страницу и стави печат и потпис на последњу страницу
(Испоручилац) чиме потврђује да се слаже са Моделом уговора.
Попуњен, потписан и оверен образац трошкова припреме понуде
(поглавље VII конкурсне документације);
Попуњену, потписану и печатом оверену Изјаву о независној понуди
(поглавље VIII конкурсне документације);

Напомена:
У овом делу конкурсне документације наручилац наводи саставне делове понуде
(образац понуде, изјаве, узорке.........), посебне захтеве у погледу начина попуњавања
образаца датих у конкурсној документацији, односно података који морају да буду
њихов саставни део, те прецизира ко попуњава, потписује и оверава те податке и
обрасце када понуду подноси група понуђача.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из
групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној
документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и
кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању
услова из чл. 75 и 76. Закона), који морају бити потписани и оверени печатом од
стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један
понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној
документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и
кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи
из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који
чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

14

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
Напомена:
У овом делу конкурсне документације наручилац наводи да ли је дозвољено
подношење понуде са варијантама, односно одређује минималне техничке
спецификације које се морају поштовати у понуди са варијантама, уколико је
дозвољено подношење такве понуде (видети члан 91. Закона).
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Историјски архив у
Панчеву, Немањина 7, 26000 Панчево, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку (добра) –Микрофилмска опрема, ЈН бр. 1/16 - НЕ
ОТВАРАТИ”или
„Допуна понуде за јавну набавку (добра) - Микрофилмска опрема, ЈН бр. 1/16 - НЕ
ОТВАРАТИ”или
„Опозив понуде за јавну набавку (добра) - Микрофилмска опрема, ЈН бр. 1/16 НЕ ОТВАРАТИ”или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку (добра) - Микрофилмска опрема, ЈН бр.
1/16 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље V), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље V) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
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Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља III одељак 3).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
Напомена:
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета јавне набавке то
дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која
се извршава преко тог подизвођача. Уколико наручилац предвиђа наведену могућност,
дужан је да у овом делу конкурсне документације у складу са чл. 80. ст. 11. Закона,
дефинише правила поступања у вези са преносом доспелих потраживања директно
подизвођачу, односно у вези са ст. 9 и 10. истог члана.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6)
Закона и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Напомена:
Наручилац конкурсном документацијом може одредити и да се друга питања уређују
наведеним споразумом, нпр. да споразум садржи податке о понуђачу који ће у име
групе потписивати образце из конкурсне документације.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени
у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља III одељак 3.).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
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8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Наручилац ће плаћање извршити у року до 15 дана од дана пријема правилно
испостављане фактуре/отпремнице и примопредајног записника о квантитативном и
квалитативном пријему предмених добара потписаног од стране овлашћеног лица
Наручиоца и Добављача.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
8.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција микрофилм скенера – не може бити краћа од 24 месеца од дана испоруке
добара.
8.3.Захтев у погледу рока испоруке добара
Рок испоруке добара не може бити дужи од 30 дана од дана закључења уговора.
Место испоруке – на адресу наручиоца:
Немањина 7, 26000 Панчево
Напомена:
Рокове наручилац одређује у зависности од предмета јавне набавке.
8.4.Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
Напомена:
Ово је рок дефинисан у члану 90. Закона, а наручилац може одредити и дужи рок.
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9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке,
с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
У цену је урачунато: предмет јавне набавке, испорука, монтажа, инсталација
програма за коришћење предмета, лиценца за програм ако постоји, обука радника за
руковање.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
Напомена:
Наручилац може да дозволи понуђачу да цену у понуди искаже у једној страној
валути и у том случају ће у конкурсној документацији навести да ће се за прерачун у
динаре користити одговарајући средњи девизни курс Народне банке Србије на дан
када је започето отварање понуда. Наручилац је у том случају дужан да наведе у
којој валути се цене у понуди могу исказати.
Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене
или других битних елемената уговора само из објективних разлога који морају бити
јасно и прецизно наведени у конкурсној документацији и уговору, односно предвиђени
посебним прописима.
10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ
О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА
ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике.
Напомена:
У случају јавних набавки код којих је позив за подношење понуда објављен на страном
језику, наручилац наводи податке о наведеним органима.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Добављач је у обавези да, приликом закључења уговора, достави:
А) Бланко меницу, Потписану и оверену службеним печатом од стране овлашћених
лица Добављача, као обезбеђење да ће отклањати недостатке у гарантном року са роком
важности 60 дана дуже од истека гарантног рока, са меничним писмом – овлашћењем
да је издата меница неопозива, безусловна и на први позив наплатива и да се може
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попунити са клаузулом "без протеста" у висини 10% уговорене вредности без ПДВ-а,
под условом да Добављач не отклони недостатке у гарантном року.
Б) Бланко меницу, потписану и оверену службеним печатом од стране овлашћених лица
Добављача, као обезбеђење за добро избршење посла са роком важности 60 дана дуже
од испоруке опреме, са меничним писмом – овлашћењем да је издата меница неопозива,
без условна и на први позив наплатива и да се може попунити са клаузулом "без
протеста" у висини 10% уговорене вредности без ПДВ-а, под условом да Добављач не
извршава уговорене обавезе.
В) Копију картона депонованих потписа овлашћених лица која су потписала бланко
менице, оверену код пословне банке, са датумом овере. (Датум овере треба да буде
након датума отварања понуде)
Г) ОП образац лица овлашћених за заступање
Д) Потврду да је меница евидентирана у регистару меница и овлашћења која води НБС.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
Напомена:
Наручилац може у конкурсној документацији захтевати заштиту података које
понуђачима ставља на располагање, укључујући њихове поизвођаче, уколико
конкурсна документација садржи такве податке.
Наручилац може условити преузимање конкурсне документације потписивањем
изјаве или споразума о чувању поверљивих података уколико ти подаци представљају
пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или
представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику на адресу: Историјски архив у Панчеву,
Немањина 7, 26000 Панчево, или на е-маил jaksic05@gmail.com тражити од наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана
пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу
јавних набавки.
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Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.1/16 ”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20. Закона.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет
набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу
буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу
банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама:
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла
издаје се у висини од 15%, (уместо 10% из тачке 12. Упутства понуђачима како да
сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30
(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске
гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
Напомена:
Наведено додатно средство обезбеђења испуњења уговорних обавеза понуђача који
се налази на списку негативних референци дато је само као пример, те наручилац
додатно обезбеђење може одредити и на други начин, с тим да мора водити рачуна
да вредност додатног обезбеђења не може бити већа од 15 % од понуђене цене.
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16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор између достављених понуда применом критеријума најниже понуђене
цене заснива се на најнижој цени као једином критеријуму, ако су испуњени сви услови
наведени у конкурсној документацији.
Наручилац може да одбије због неуобичајено ниске цене, у складу са Законом о
јавним набавкама.
Напомена:
Наручилац бира најповољнију понуду применом једног од два критеријума која су
прописана Законом (критеријум најнижа понуђена цена или критеријум економски
најповољнија понуда). Уколико се наручилац определи за критеријум економски
најповољнија понуда, дужан је да предвиди елементе критеријума и да исте опише и
вреднује имајући у виду предмет конкретне јавне набавке. Наручилац је дужан да
посебно води рачуна да елементи критеријума не буду дискриминаторски и да буду у
логичкој вези са садржином јавне набавке, као и да наведе методологију за доделу
пондера за сваки од елемената критеријума који ће омогућити накнадну објективну
проверу оцењивања понуда.
У овом случају дат је као пример критеријум за избор најповољније понуде „најнижа
понуђена цена“.
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају
истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача
који је понудио краћи рок испоруке.
Напомена:
Наведени критеријуми за избор најповољније понуде у случају када су понуђене цене
једнаке дат је само као пример.
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве из
поглавља III одељак 3.).
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
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Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,
или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на email jaksic05@gmail.com, факсом на број 013/317-344 или препорученом пошиљком са
повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне
набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије
одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу
јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења
захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права
је 5 дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које
је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број или 153 или 253,
сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи,
корисник: Буџет Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. Закона.
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.
Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2.
тачка 5) Закона.
22. ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
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Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са одредбама члана 109.
Закона о јавним набавкама.
23.ДОСТАВА ДОКАЗА АКО ЈЕ ПОНУЂАЧ У РЕГИСТРУ ПОНУЂАЧА АГЕНЦИЈЕ
ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ
Понуђачи који су регистровани у Регистру Агенције за привредне регистре нису дужни
да уз понуду достављају доказе којима потврђују обавезне услове за учешће у поступку
јавне набавке.
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V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку ______________
– [навести предмет јавне набавке], ЈН број _______
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
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1)

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

2)

који

ће

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

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

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ _______________________________ [навести
предмет јавне набавке]
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Рок испоруке
Гарантни период
Место и начин испоруке

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац
понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
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6) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ ЈН 1/16
Р.
бр.

Врста
добара

Једи Количи
ниц на
а
мер
е
1.
Микрофил ком 1
мски колор ад
читач/скене
р
Словима цена са ПДВ-ом:

Јединична цена
Јединична цена
са свим трошковима са свим трошковима
без ПДВ-а
са ПДВ-ом

У укупну уговорену цену урачунати су трошкови испоруке, превоза, царине и
остали трошкови везани за извршење предметне набавке.
ГАРАНЦИЈА:
Гарантни рок за предметну опрему (гаранција произвођача): _________ година
(минимум годину дана) од дана потписивања примопредајног записника.
Дијагностификовање и отклањање квара на опреми у току гарантног рока вршиће
се на локацији корисника у Панчеву, Историјски архив у Панчеву, ул. Немањина бр.7
Рок за довођење опреме у исправно стање у случају квара у току гарантног рока је
_________ дана од дана пријављивања истог (максимално 30 дана по пријему
рекламације Наручиоца), или да опрему замени новом истих или бољих карактеристика
до отклањања квара.
Рок испоруке:________________(максимум 30 дана од дана ступања на снагу уговора).
Рок важења понуде:_________________(минимум 30 дана од дана отварања понуде)
Испорука: Историјски архив у Панчеву – Немањина бр.7 Панчево.
Понуђач је регистрован у Регистру понуђача Агенције за привредне регистре:
ДА

НЕ

(понуђач заокруживањем ДА потврђује да је регистрован у Регистру понуђача).
Понуђач (Добављач) подноси понуду:
(заокружити начин подношења понуде)

1) самостално
2) као заједничку понуду
3) са подизвођачем

Напомена:
- проценат укупне вредности набавке који је поверен подизвођачу:____% (не може
бити већи од 50%).
– део предмета нававке који ће понуђач извршити преко подизвођача
__________________________________________________________________________
ПОНУДУ САЧИНИО:

М.П.
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ПОНУЂАЧ

VI МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О НАБАВЦИ МИКРОФИЛМСКЕ ОПРЕМЕ
Закључен између:
Наручиоца: Историјски архив у Панчеву, Немањина 7, 26000 Панчево
ПИБ: 101830932, Матични број:08006504
Број рачуна: 840-34664-23
Телефон: 013/317-344, Телефакс: 013/331-240
кога заступа директор Милан Јакшић
(у даљем тексту: Купац)
и
Снабдевача: _____________________________________
са седиштем у ___________________________________
улица ___________________________________________
ПИБ ____________________________________________
Матични број _____________________________________
Број рачуна ______________________________________
Назив банке _____________________________________
Телефон ______________, Телефакс ________________
кога заступа ____________________________________
(у даљем тексту Снабдевач)
Основ уговора:
ЈНМВ бр.1/16
Број и датум Одлуке о додели уговора: ___________________од __________године.
Понуда изабраног понуђача бр. ________ од ___________ 2016.године. Заједнички
назив у даљем тексту овог уговора за оба учесника у овом послу је: уговорне стране.
Члан 1.
Уговорне стране споразумеле су се да је предмет овог уговора куповина добара –
Микрофилмске опреме ( у даљем тексту добра) за потребе Наручилаца у поступку јавне
набавке мале вредности порекнуте Одлуком Директора Историјског Архива у Панчеву
бр. 01-1492/16 од 2016. године.
Члан 2.
Добављач продаје, а Наручилац купује : добра МИКРОФИЛМСКА ОПРЕМА
која су специфицирана у Понуди Добављача број : ________ од ____________године.
Уговорена цена за целокупно уговорену количину добара из овог члана, без
урачунатог
ПДВ-а,
износи
_______________
динара,
(словима:________________________________________ динара).
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Цена која се фактурише обрачунава се, са одговарајућом стопом ПДВ-а и износи
_________________ динара и подразумева :ФЦО Историјски архив у Панчеву,
Немањина бр.7 Панчево.
Цена из понуде је фиксна и не може се мењати.
У укупну уговорену цену урачунати су трошкови испоруке, превоза, царине и
остали трошкови везани за извршење предметне набавке.
Члан 3.
Добављач у свему одговара за квалитет опреме која чине премет овог уговора.
Добављач се обавезује да :
- Испоручи опрему која је предмет уговора у свему према техничким
спецификацијама која су саставни део овог уговора у року од ________ дана од
дана потписивања Уговора (максимум 30 дана од дана ступања уговора на
снагу);
- Са испорученом опремом испоручи сву неопходну техничку документацију и
упутства за употребу
- За испоручену опрему достави Наручиоцу оверен гарантни лист;
- Да испоручи програм, инсталира, као и да обучи радника за коришћење истог.
Члан 4.
Добављач се обавезује да испоруку изврши на адресу Историјског архива у
Панчеву, Немањина бр.7.
Добављач се обавезује да превоз опреме изврши својим возилом, у одговарајућој
амбалажи која добра штити од оштећења.
Квалитативна и квантитативна примопредаја уговорених добара из овог члана1.
вршиће се приликом испоруке предвиђене ставом 1. Овог члана, о чему ће се сачинити
записник, кога потписује овлашћени представник Наручиоца и овлашћени представник
Добављача.
Евентуалне рекламације Наручиоца у погледу испоручених добара морају бити
сачињене у писаној форми и достављене Добављачу у року од 3 (три) дана од дана
извршеног пријема.
Уколико се након контроле квалитета установи да испоручена добра не
одговарају уговореном квалитету, Добављач ће бити у обавези да Наручиоцу одмах по
рекламацији квалитета, а најкасније у року од 48 сати испоручи другу количину добара
одговарајућег квалитета и стандарда.
Уколико се после примопредаје опреме, као и у току употребе, покаже да опрема
има скривених недостатака који се нису могли уочити ни пажљивим прегледом,
односно ако опрема не задовољава услове предвиђене техничком спецификацијом и
осталом конкурсном документацијом, наручилац ће Добављача о уоченим недостацима
обавестити без одлагања, у писменој форми.
Добављач је обавезан да, по пријему рекламације, испоручену опрему која те
недостатке садржи замени опремом без недостатака, односно опремом са
карактеристикама предвиђеним у техничкој спецификацији, без доплате, у року од
________ (максимално 10 дана).
Члан 5.
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Наручилац ће плаћање извршити у року до 15 дана од дана пријема правилно
испостављене фактуре/отпремнице и примопредајног записника о квантитативном и
квалитативном пријему предметних добара потписаног од стране овлашћеног лица
Наручиоца и Добављача.
Члан 6.
Уколико Добављач несавесно извршава обавезе (не испоручи добра из понуде
или касни са испоруком) наручилац задржава право активирања облика финасијског
обезбеђења из члана 7. Овог Уговора.
Наручилац задржава право, да Добављача писмено упозори о несавесном
извршавању обавеза, а уколико Добављач и после писменог упозорења настави са
кашњењем у испоруци или испоручује добра које не одговара понуди, да активира
облик финасијског обезбеђења из члана 7. Овог Уговора.
Члан 7.
Добављач је у обавези да, приликом закључења уговора, достави:
А) Бланко меницу, потписану и оверену службеним печатом од стране
овлашћених лица Добављача, као обезбеђење да ће отклањати недостатке у гарантном
року са роком важности 60 дана дуже од истека гарантног рока, са меничним писмом –
облашћењем да је издата меница неопозива, безусловна и на први позив наплатива и да
се можепопунити са клаузулом "без протеста" у висини 10% уговорене вредности без
ПДВ-а, под условом да Добављачне отклони недостатке у гарантном року.
Б) Бланко меницу, потписану и оверену службеним печатом од стране
овлашћених лица Добављача, као обезбеђење за добро извршење посла са роком
важности 60 дана дуже од испоруке опреме, са меничним писмом- овлашћењем да је
издата меница неопозива, безусловна и на први позив наплатива и да се може попунити
са клаузулом "без протеста" у висини 10% уговорене вредности без ПДВ-а под условом
да Добављач не изврши уговорене обавезе.
В) Копију картона депонованих потписа овлашћених лица која су потписала
бланко менице, оверену код пословне банке, са датумом овере.(Датум овере треба да
буде након датума отварања понуде).
Г) ОП образац лица овлашћених за заступање;
Д) Потврду да је меница евидентирана у регистру меница и овлашћења који води
НБС;
Члан 8.
Уколико се у току гарантног рока појави било каква производна грешка или
квар, Наручилац ће рекламацију са записником о недостацима доставити Добављачу
одмах.
Добављач се обавезуједа отклони пријављени квар у року од максимално 30 дана
од дана пријављивања (по рекламацији Наручиоца), или да обезбеди адекватну замену
(опрему истих или бољих карактеристика) до отклањања квара.
Трошкови настали приликом отклањања кварана уређају који је у гарантном
року падају на терет Добављача.
Трошкови обухватају резервне делове, услугу замене и све пратеће трошкове
настале по овом основу.

31

Дијагностификовање и отклањање квара на опреми вршиће се на локацији
корисника у Панчеву, Историјски архив у Панчеву, Немањина бр.7.
Гарантни рок је_____________________(минимум 24 месеца) и почиње да важи
од дана потписивања примопредајног записника између Добављача и Наручиоца.
Члан 9.
У случају прекорачења рокова испоруке предвиђених у члану 3. Овог уговора,
Довављач је обавезан да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу на име уговорене
казне, износ од 0,5% од укупне купопродајне цене.
Укупна висина уговорене казне, коју по основу из претходног става Добављач
плаћа Наручиоцу, може да износи највише 10 % од укупне уговорене купопродајне
цене.
У случају да Добављач закасни са испоруком, Наручилац ће обрачунати и
фактурисати пенале Добављачу који ће бити дужан да изврши уплату по достављеном
књижном задужењу у року до 8 дана од његовог пријема, након чега ће Наручилац
извршити уплату фактурисаног износа.
У случају непоступања по испостављеном обрачуну пенала у уговореном року
од 8 дана, Наручилац ће реализовати меницу као облик финасиског обезбеђења за
добро извршење посла.
Члан 10.
Добављач је дужан да у складу са одредбама члана 77. Закона, без одлагања
писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из
поступка јавне набавке, која наступи током важења уговора и да је документује на
прописани начин.
Члан 11.
Наручилац има право да једностано откаже уговор у свако доба и без отказног
рока ако Добављач не извршава уговорене обавезе.
Све евентуалне измене, допуне као и раскид овог уговора уговорене стране могу
вршити искључиво у писаној форми.
Члан 12.
За све што није регулисано овим уговором, примениће се одредбе Закона о
облигационим односима, као и други важећи прописи који регулишу ову материју.
Сва спорна питања до којих може доћи у примени овог уговора, уговорене
стране ће покушати да реше споразумно, а уколико у томе не успеју утврђује се стварна
и месна надлежност суда у Панчеву.
Члан 13.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свакој од
уговорних страна по 2 (два) примерка.
Овај уговор ступа на снагу након потписивања уговорених страна.
Уговорне стране сагласно изјављују да су овај Уговор прочитале, разумеле и да
његове одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.
ЗА ИСПОРУЧИОЦА
_____________________

ЗА НАРУЧИОЦА
_____________________
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VII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде,
како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА
ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити
од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно
Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________
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VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке........................[навести предмет јавне набавке], бр .............
[навести редни број јавне набавкe], поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

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

34

IX ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА
ИЗЈАВУ ПОНУЂАЧА О ПРИХВАТАЊУ МОДЕЛА МЕНИЧНОГ ПИСМА ОВЛАШЋЕЊА
У вези са позивом за јавну набавку добара "МИКРОФИЛМСКА ОПРЕМА",
ЈНМВ 1/16, изјављујемо да смо сагласни да у случају доделе посла и закључивања
уговора, уз меницу, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла,
попунимо и приложимо менично писмо – овлашћење по моделу у овом обрасцу.
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
Издато од стране ___________________________________________________________
(уплатилац) по овом овлашћењу), са седиштем у _______________________, улица
_________________________________, број ________ .
Матични број_____________________
ПИБ_____________________________
Број текућег рачуна____________________ код ____________________________ банке
у __________________________ .
Овлашћујем Историјски архив у Панчеву (Прималац по овом овлашћењу), са седиштем
у Панчеву, ул. Немањина бр.7, са којим смо закључили Уговор о набавци
МИКРОФИЛМСКА ОПРЕМА, бр. уговора ___________ од _______________, да као
гаранцију за добро извршење посла
Издата меница серијског броја ___________________________
Оверену и потписану од стране овлашћених лица
__________________________ _____________________
(име и презиме)
(потпис)
Са клаузулом "без протеста", може попунити у случају неквалитетног извршења
уговорених обавеза предвиђених уговором, са роком важности 60 дана дуже од
испоруке опреме у висини од 10% уговорене вредности без ПДВ-а и домициларати код
_____________________ банке, која води текући рачуни издаваоца менице, са
неопозивим овлашћеним да банка исплати меничну своту на терет рачуна Дужника у
корист рачуна Повериоца из овог Овлашћења број 840-34664-23.
1. Дужник изјављује да је издата меница неопозива, безусловна и на први позив
наплатива.
2. Дужник изјављује да ово Овлашћење и бланко потписана меница важе и у
случају промене овлашћених потписа издаваоца менице.
3. Дужник неопозиво прихвата реализацију менице серијски број _____________
оверену печатом облика и садржине на меници.
4. У случају спора из Овог овлашћења стране уговарају надлежност суда у
Панчеву.
5. Ово Овлашћење састављено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1(један) за
Повериоца
Место ____________
Датум ____________

М.П.
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Издавалац менице
____________________

