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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15
и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуци о покретању поступка јавне набавке мале вредности ЈН
05/2015 број 4-03-010/2015-01 од 13.10. 2015. године и Решења о образовању комисије за јавну
набавку број 4-03-010/15-02 од 14. 10. 2015. године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности по партијама –
Канцеларијски материјал за 2015.годину
Партија I – Остали канцеларијски материјал; Партија II- Тонери за Hp, CANON,
SAMSUNG штампаче
Партија III- Тонери за Oki, Konica Minolta штампаче
бр. ЈН 05/2015
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Акредитационо тело Србије
Булевар Михаила Пупина 2
11070 Нови Београд
ПИБ: 100271740
Матични број: 17675338
Интернет страница: www.ats.rs
(у даљем тексту: наручилац)
2. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности по партијама.
3. Врста предмета: добра
4. Предмет јавне набавке добара су: Канцеларијски материјал за 2015. годину
5. Контакт
Лице за контакт у Акредитационом телу Србије: Биљана Вукашиновић, електронски на
адресу biljana.vukasinovic@ats.rs или факсом на број 011/ 313 03 74.
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. ЈН 05/2015 – Канцеларијски материјал за 2015.годину
Јавна набавка обликована је по партијама, и то:
Партија I – Остали канцеларијски материјал;
Партија II- Тонери за Hp, CANON, SAMSUNG штампаче;
Партија III- Тонери за Oki, Konica Minolta штампаче
30192000 - Канцеларијски материјал.
Процењена вредност јн мале вредности је 1.665.000,00 без ПДВ, и то по партијама:
Партија I – Остали канцеларијски материјал - 715.000,00 без ПДВ-а
Партија II- Тонери за Hp, CANON, SAMSUNG штампаче – 450.000,00 без ПДВ-а
Партија III- Тонери за Oki, Konica Minolta штампаче – 500.000,00 без ПДВ-а
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Узорак понуђача коме буде додељен уговор остаје код наручиоца ради контроле
реализације уговора, док ће узорци осталих понуђача који су поднели понуде у
поступку предметне јавне набавке бити враћени понуђачима на њихов захтев по
окончању поступка јавне набавке. Уколико понуђач не достави наведене узорке,
понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
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. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар - Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из
регистра надлежног Привредног суда;
2. Понуђач 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 - потврде надлежног суда, односно надлежне
полицијске управе 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
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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. Понуђач је за текућу годину измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има
седиште на њеној територији - Уверење Пореске управе Министарства финансија и
привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе - Уверење надлежне локалне
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
4. Понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која
је предмет набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом - Потврда
надлежног органа који води евиденцију издатих дозвола за обављање одговарајуће
делатности
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 немају забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде. - Обр.5. Образац изјаве
понуђача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН(,,Сл.гласник РС“
бр.124/2012,14/2015 и 68/2015)
1.2. II- ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Понуђач располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом Понуђач је обавезан да достави Извештај о бонитету за јавне набавке (Образац БОНЈН) за 2014. обрачунску годину којим се доказује позитиван финансијски биланс,
односно да понуђач није пословао са губитком доказ: Образац БОН-ЈН који мора да
садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за 2014.
обрачунску годину.
Потребно је доставити за све три партије.
Понуђач располаже довољним техничким и кадровским капацитетом :
Партије 2, 3 : Понуђена добра морају бити произведена од стране произвођача
штампача (HP, Canon, Samsung, Konica Minolta, OKI ), потребно је обезбедити
ауторизацију/потврду произвођача, или локалног представништва произвођача, за које
се гарантује оригиналност тонера који ће се испоручивати, доказ:
Ауторизација/потврда произвођача, или локалног представништва произвођача.
Документ мора да гласи на име Понуђача који доставља понуду за добра која су
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предмет јавне набавке. Документ мора бити важећи, потписан и оверен од стране
овлашћеног лица произвођача уређаја (HP, Canon,Samsung, Konica Minolta, OKI ) и на
његовом званичном меморандуму;
Партије 1, 2, 3 - Минимум 2 (два) запослена лица код понуђача, доказ: копије радне
књижице или М образаца;
Партије 1, 2, 3 - Изјава понуђача о кључном техничом особљу који раде за понуђача
који ће бити одговорни за извршење уговора и контролу квалитета , списaк одговорних
лица за извршење јавне набавке, доказ: Изјава понуђача;
Партије 1, 2, 3 - Понуђач располаже најмање једним доставним возилом за испоруку
предмета јавне набавке – доказ: копија собраћајне дозволе ;
Партија 1, 2 и 3 - Понуђач је обавезан да за понуђена добра у Патрији I, за ставке
1,12,13,18,61,67,68 достави узорке.
За Партију II потребно је доставити узорке за сваку ставку.
За Партију III потребно је доставити узорке за ставке 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7.
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 о
испуњености услова, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76.
Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.
Изјава о испуњености услова 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 потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Наручилац ће, пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача,
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави оригинал или оверену
копију свих доказа о испуњености услова.
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
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одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и
да је документује на прописани начин.
IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда се саставља и комплетна документација доставља на српском језику у складу са
чланом 17. Закона о јавним набавкама.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуда мора бити сачињена на преузетим обрасцима из конкурснe документације,
потпуна, јасна и недвосмислена, и потписана и оверена печатом понуђача.
Неблаговремене, некомплетне и непотпуне понуде, и понуде које нису попуњене у
складу са јавним позивом и овим упуством из конкурсне документације неће бити узетe
у разматарање. Понуђачи су обавезни да попуне све тражене ставке по спецификацији.
Образац понуде се попуњава читко, штампаним словима, а овлашћено лице понуђача
исте потписује и печатом оверава.
Понуђач понуду подноси непосредно у писарници или препорученом пошиљком у
затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте неопходно је навести
назив, адресу и телефон понуђача као и име особе за контакт. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача
и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуду доставити на
адресу: Акредитационо тело Србије, Булевар Михаила Пупина број 2, 11070 Нови
Београд, источно крило, мост, први спрат, канцеларија број 1 - писарница, са назнаком:
,,Понуда бр.________ за јавну набавку редни број 5/2015, добара: Канцеларијски
материјал за 2015.годину, _____________(број партије и назив партије) - НЕ
ОТВАРАТИ”.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти 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 писарницу, у року одређеном за подношење
понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде
подносити, сматраће се неблаговременом и биће враћена подносиоцу неотворена. Није
дозвољено достављање понуде електронским путем. Понуда мора бити сачињена у
папирном облику, са свим елементима и обрасцима из конкурсне документације. При
изради понуде понуђач се мора придржавати захтева и услова из конкурсне
документације, позива за подношење понуда и Закона о јавним набавкама. Пропуст у
достављању тражених информација или доказа је на одговорност понуђача и може
резултирати одбијањем понуде као неприхватљиве. Приликом израде понуде понуђач
не сме мењати и допуњавати текст конкурсне документације.
Понуда не сме да садржи речи унете између редова, брисане речи, речи писане преко
других речи, изузев када је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио, у
ком случају ће такве исправке остати видљиве и бити оверене парафом овлашћеног лица
које је потписало понуду и печатом понуђача. Подношењем понуде понуђач потврђује
да је потпуно упознат са важећим законима, подзаконским актима и правилима која на
било који начин могу утицати или се примењивати на поступак уступања, уговарања и
извршења предмета набавке.
ПОНУДА ОБАВЕЗНО САДРЖИ:
-податке о понуђачу: назив, седиште са адресом, име лица oвлашћеног за
потписивање уговора, име особе за контакт, жиро рачун и назив банке, ПИБ, матични
број, телефон, телефакс, Е-mail - назнаку да се ради о понуди: понуда мора бити
заведена код понуђача - датум сачињавања понуде,
- укупан износ цене без ПДВ-а, износ ПДВ-а и укупан износ за уплату,
- рок и начин плаћања (дати обавезно у данима)
- понуђачу није дозвољено да тражи аванс. Плаћање ће се вршити сукцесивно, у складу
са динамиком испоруке, уплатом на рачун понуђача, а у року од најдуже 45 дана од дана
пријема исправне фактуре
-важност понуде - најмање 60 дана од дана јавног отварања понуда, у случају да
понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
-рок испоруке добара (рок испоруке дати обавезно у данима који се рачуна од дана
добијања поруџбенице) - најдуже 5 (пет) дана
- рубрику "остало",
- печат и потпис овлашћеног лица понуђача,
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Понуде и документација приложена уз понуду, не враћају се, осим у случају
неблаговремено поднесене понуде и одустајања понуђача од понуде у року за
подношење понуда.
3. ПАРТИЈЕ
Јавна набавка је обликована у три партије.
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати
најмање једну целокупну партију.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или
само на одређену партију.
Уколико се учествује за више партија доставити обрасце из конкурсне документације
за сваку партију засебно , а докази о испуњености обавезних и додатних услова за
учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 75. и 76. ЗЈН (,,Сл. гл. РС“
124/2012, 14/15 и 68/15) се могу доставити у једној засебној коверти са назнаком
,,Понуда за ЈН р.бр. 5/2015 добара: Канцеларијски материјал за 2015.годину- општа
документација“ - не отварати.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. 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: Акредитационо тело Србије,
Булевар Михаила Пупина 2, 11070 Нови Београд, са назнаком:
„Измена /допуна /опозив понуде за јавну набавку добара : Понуда бр.________ за
јавну набавку редни број 5/2015, добара: Канцеларијски материјал за 2015. годину,
________________број партије и назив партије - НЕ ОТВАРАТИ.
На полеђини коверте навести назив и седиште понуђача. У случају да понуду подноси
група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
6. Понуђач може да поднесе само једну понуду.
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Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено, за исту партију, да
учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може
учествовати у више заједничких понуда за исту партију.
7) Учесници у заједничкој понуди достављају доказе о испуњености услова из члана
75. став 1. oд тач. 1) до 4) ЗЈН појединачно, а додатне услове (финансијски, пословни,
технички и кадровски капацитет) испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе понуђача
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Уколико понуду подноси група понуђача навести све учеснике у заједничкој понуди и
назначити на коверти.
За сваког учесника копирати и попунити Обр.1 - Подаци о понуђачу.
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 поштовању обавеза из чл.75. ст. 2. Закона), који морају бити потписани и
оверени печатом од стране сваког 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
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке сагласно чл. 81. Закона, а који
обавезно садржи податке:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4) понуђачу који ће издати рачун;
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6) обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Уколико заједничка понуда буде изабрана као најповољнија пре закључења уговора од
учесника у заједничкој понуди се захтева да поднесу правни акт којим се обавезују на
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заједничко извршење набавке. Наведеним правним актом прецизира се одговорност
сваког понуђача из групе за извршење уговора, а сви учесници у заједничкој понуди
одговарају неограничено солидарно.
8) Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично
поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, 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, у моделу уговора се наводе и
исти потписују сви подизвођачи. 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.
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.
Подизвођачи достављају доказе о ипуњености додатних услова из члана 76.
(финансијски, пословни, технички и кадровски капацитет) које испуњавају посебно.
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 у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке
без обзира на број подизвођача.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања:
Рок плаћања је до 45 дана од дана службеног пријема исправног рачуна од понуђача (у
складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама «Сл.гласник РС», бр.119/2012, 68/2015).
Плаћање за испоручена добра врши се након добијања фактуре уплатом на рачун
понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Период испоруке добара: годину дана од момента закључења уговора тј. до утрошка
средстава намењених за предметну јавну набавку.
9.2. Захтев у погледу рока и места испоруке:
Рок испоруке не може бити дужи од 5 дана од дана пријема захтева наручиоца
Место испоруке – адреса наручиоца: Булевар Михаила Пупина бр. 2, 11070 Нови
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Београд.
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде:
Рок важења понуде је најмање 60 дана од дана јавног 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 продужења
рока важења понуде не може мењати понуду.
10. 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.
Цена је фиксна и не може се мењати.
11. НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. Неуобичајено ниска
цена је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредивну цену и
изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.
Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, од понуђача ће
захтевати детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу
са чланом 92. Закона.
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Средство финансијског обезбеђења, које понуђач подноси приликом закључења
уговора КАО ГАРАНЦИЈУ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА - Овлашћење директног
задужења – једнократно овлашћење за добро извршење посла којим се овлашћује
Акредитационо тело Србије (наручилац) да, у случају неизвршења предметне набавке
квалитетно, у складу са захтевом наручиоца, у уговореном року, поднесе налог за
наплату у висини од 10% од нето уговорене вредности предметне набавке, са роком
доспећа најкасније 30 дана по истеку уговореног рока за извршење предметне набавке.
Понуђач је такође у обавези да уз оверен примерак Овлашћења достави и Потврду
банке да је предметно Овлашћење евидентирано у Регистру овлашћења код надлежне
банке, као и Картон депонованих потписа лица овлашћених за потписивање исплатне
документације.
Наручилац ће иницирати налог за наплату средстава са рачуна добављача у складу са
условима из предметног Овлашћења у случају да понуђач не извршава своје уговорене
обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,
важност Овлашћења се мора продужити.
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Уговорна овлашћења су неопозива и наплатива на први позив.
13) Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
14) Све додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, могу се
тражити у писаном облику, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
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. ЗЈН. Ако је документ из поступка јавне набавке
достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом,
страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти
начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то
неопходно као доказ да је извршено достављање.
15) 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).
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
16) Наручилац може одбити понуду понуђача уколико поседује доказ сагласно члану
82. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015).
17) Критеријум за оцењивање понуда за све партије је: најнижа понуђена цена.
У случају да постоје две или више понуда са једнаком понуђеном ценом предност има
понуда са понуђеним дужим роком плаћања, а уколико постоје две или више понуда са
једнаком понуђеном ценом и једнаким роком плаћања предност има понуда са
понуђеним краћим роком испоруке, а након тога предност има понуда са понуђеним
дужим роком важности понуде.
18) Узорке ће наручилац вратити понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по
закључењу уговора са изабраним понуђачем за предметну јавну набавку.
19) Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
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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 немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде - Обр. 5. Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН
(,,Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
20) Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који
има интерес за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео
или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са
чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а
наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека
рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана 149. ЗЈН, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на
Порталу јавних набавки. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за
заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у
року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
Захтев за заштиту права садржи: 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за
контакт; 2) назив и адресу наручиоца; 3) податке о јавној набавци која је предмет
захтева, односно о одлуци наручиоца; 4) повреде прописа којима се уређује поступак
јавне набавке; 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 6) потврду о уплати
таксе из члана 156. овог закона; 7) потпис подносиоца.
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из става 1. овог
члана, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.
Закључак наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од
три дана од дана доношења.
Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана
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пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено
доставља наручиоцу. Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике
Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број рачуна: 840-30678845-06, шифра
плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом
које се подноси захтев за заштиту права, сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или
ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; корисник:
буџет Републике Србије.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. ЗЈН
(Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015).
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише модел уговора, чиме потврђује да
прихвата елементе модела Уговора.
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.
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.
Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1. понуђач није
дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због
тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту
права. У случају да изабрани понуђач одбије да закључи Уговор о предметној јавној
набавци, наручилац може да закључи Уговор са првим следећим најповољнијим
понуђачем.
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