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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“
са седиштем у Чачку, Синђелићева број 24, ПИБ:101112658, Матични број 07167393,
Телефон: 032/340-960 .Тел/факс:032/323-608, кога заступа директор, др Богдан Трифуновић.
Интернет страница: www.cacak-dis.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку
подзаконским актима.

у складу са Законом и

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 100-ОП-1 је набавка добaра –намештаја за потребе опремања
зграде Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“
Шифра из општег речника набавки 391000000- намештај
Јавна набавка се реализује у отвореном поступку јавне набавке ЈН бр. 100-ОП-1, бр. 1.1.2 из
Плана јавних набавки за 2020. годину.
Предмет јавне набавке није обликован у партије
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт: Александар Вукајловић, 032/340-960 или 065/301 74 97 у
времену 8-14 часова радним данима
Е - mail адреса: bibliotekacacak@gmail.com
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА
1) ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ Врста и количина добара одређене
планираним/процењеним потребама Наручиоца у спецификацији и количини :
Ред.
број
1

2

3

4

Технички опис намештаја

Јед.
мере
Комад

Изложбена полица са маском радијатора
Израда, испорука и монтажа изложбене полице, димензија
6160 х 30 х 270цм (ш x д х в). Корпус полице израђен од
универа дебљине 18 мм кантован АБС траком 2 мм. Леђа
ХДФ 3 мм. Полице универ 18 мм. Спојеви невидљиви,
изведени геровањем. Полице се затварају застакљеним
вратима од стакла дебљине 4 мм у раму од универа, са
бравицама за закључавање. Маска израђена од универа 18
мм перфорирана рупама Ø50 мм по распореду. Боја и
дезен универа према избору Наручиоца.
Прилог технички цртежи – поглавље VIII Конкурсне
документације
Комад
Изложбена полица са маском.
Израда, испорука и монтажа изложбене полице, димензија
3900 х 30 х 270 цм (ш x д х в). Корпус полице израђен од
универа дебљине 18 мм кантован АБС траком 2 мм. Леђа
ХДФ 3 мм. Полице универ 18 мм. Маска израђена од
универа 18 мм димезија 80 х 270 цм. Полице се затварају
застакљеним вратима од стакла дебљине 4 мм у раму
универа 18 мм, са бравицама за закључавање. Боја и дезен
универа према избору наручиоца.
Прилог технички цртежи – поглавље VIII Конкурсне
документације
Комад
Сто за веће плакате - 1
Израда, испорука и монтажа стола за плакате. Димензије
170 x 90 x 77цм (ш x д x в). Материјал израде универ 18 мм
кантован АБС траком 2 мм са леђима од Универа 18 мм.
Испод плоче стола 6 фиока са ручкама и телескопским
клизачима за потпуно извлачење. Дно фиоке универ 10 мм.
Елементи морају бити спојени монтажно-демонтажном
везом уз коришћење окова: стезних вијака, ексцентра,
матица и дрвених типлова. Боја универа по избору
наручиоца.
Прилог технички цртежи – поглавље VIII Конкурсне
документације
Комад
Сто за веће плакате - 2
Израда, испорука и монтажа стола за плакате. Димензије
170 x 90 x 77 цм (ш x д x в). Материјал израде универ 18
мм кантован АБС траком 2 мм са леђима од Универа 18
мм. Испод плоче стола 12 фиока са ручкама и
телескопским клизачима за потпуно извлачење. Дно фиоке
универ 10 мм. Елементи морају бити спојени монтажнодемонтажном везом уз коришћење окова: стезних вијака,
ексцентра, матица и дрвених типлова. Боја универа по
избору наручиоца.
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Прилог технички цртежи – поглавље VIII Конкурсне
документације
Сто за мање плакате
Израда, испорука и монтажа стола за плакате. Димензије
45 x 60 x 155 цм (ш x д x в). Материјал израде универ 18 мм
кантован АБС траком 2 мм са леђима од Универа 18 мм.
Испод плоче стола 6 фиока са ручкама и телескопским
клизачима за потпуно извлачење. Дно фиоке универ 10 мм.
Сто је постављен на точкиће адекватне носивости.
Елементи морају бити спојени монтажно-демонтажном
везом уз коришћење окова: стезних вијака, ексцентра,
матица и дрвених типлова. Боја универа по избору
наручиоца.
Прилог технички цртежи – поглавље VIII Конкурсне
документације
Канцеларијски плакар
Израда, допремање и монтажа канцеларијског ормара
димензија 424 х 50 х 286 цм. Материјал израде универ 18
мм кантован АБС траком 2 мм . Унутрашњост подељена са
полицама подесиве висине. Фронтови ормара постављени
на окове са пуш тач механизмом. Елементи морају бити
спојени монтажно-демонтажном везом уз коришћење
окова: стезних вијака, ексцентра, матица и дрвених типлова.
Боја универа по избору наручиоца..
Прилог технички цртежи – поглавље VIII Конкурсне
документације
Мобилни фиокар
Израда, допремање и монтажа канцеларијског мобилног
фиокара димезија 45 х 50 х 61 цм. Материјал израде универ
18 мм кантован АБС траком 2 мм. Боја и дезен универа
према избору наручиоца.Фиоке са телескопским клизачима
са потуним извлачењем и централном бравицом за
закључавање.Фиокар је постављен на 4 гумена точкића Ø
60 мм од којих су два са кочницом..
Прилог технички цртежи – поглавље VIII Конкурсне
документације
Клупа улазни плато
Израда, допремање и монтажа клупе димензија 150 + 153 +
150 х 40 х 45 цм. Клупе су израђене од комбинације
материјала метал – челик - дрво. Конструкција је израђена
од цеви 80 х 80 мм и цеви 30 х 30 мм. Површинска обрада
пластификација у боји по избору инвеститора. Клупа се
металним профилима фиксира за подлогу. Дрвени елементи
од тврдог дрвета храста дебљине 40 мм фине завршне
обраде са заштитним премазом за спољашњи простор.
Композиција састављена од три елемента постављањем
формира облик латиничног слова У.
Прилог технички цртежи – поглавље VIII Конкурсне
документације
Изложбена полица.
Израда, испорука и монтажа изложбене полице, димензија
964 х 30 х 2218 цм (ш x д х в). Корпус полице израђен од
универа дебљине 18 мм кантован АБС траком 2 мм. Леђа
ХДФ 3 мм. Полице универ 18 мм. Полице се затварају
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застакљеним вратима од стакла дебљине 4 мм у раму од
универа 18 мм кантован АБС траком 2 мм са бравицама за
закључавање.Дезен универа у боји према избору
Наручиоца.
Прилог технички цртежи – поглавље VIII Конкурсне
документације
Израда зидних облога изложбених полица Велике сале
урађених са потребном металном подконструкцијом
која је фиксирана на зид.
Обухвата: набавку потребног материјала, транспорт и унос
у простор сале, израда сложене гипс-картонске металне
поцинковане подконструкције од профила CW 75 мм, на
осном растојању од 40 цм како би се избегло деформисање
зидне облоге. Постављање гипс-картонских плоча дебљине
12,5 мм, бандажирање спојева квалитетом Q2. Завршна кота
300 мм, од постојеће коте зида, са припремом ниша за
предвиђене уградне елементе, односно отвора за врата на
улазу у салу. Монтажа и демонтажа потребне скеле за рад
на монтажи конструкције, развођење електро и алармних
инсталација на формирану зидну подлогу, крпљење
шлицева насталих услед електро радова, глетовање зидних
површина, убацивање молерске мрежице у глет зидова и
њихово брушење до потребне финоће, импрегнација зидова,
акрилисање зидова, бојење зидова у траженом тону Kraft
бојама (или у истом рангу акрилик бојама), чишћење радног
простора по завршетку радова са изношењем шута ван
објекта и одвоз на депонију.
Напомена: Све мере узети на лицу места
Изложбена полица у Великој сали - 1
Израда, испорука и монтажа затворене полице за излагање
димензија 314 х 30 х 204 цм. Корпус и полице израђене од
универа 18 мм кантован АБС траком 2 мм у боји по избору
инвеститора. Полице се затварају вратима од стакла
дебљине 6 мм машински обрађено. На вратима уграђене
бравице за закључавање које уједно служе и за отварање.
Маска израђена од универа 18 мм перфорирана рупама Ø 50
мм по распореду према цртежу. Боја и дезен универа
према избору Наручиоца.
Прилог технички цртежи – поглавље VIII Конкурсне
документације
Изложбена полица у Великој сали - 2
Израда, испорука и монтажа затворене полице за излагање
димензија 222 х 30 х 204 цм. Корпус и полице израђене од
универа 18 мм кантован АБС траком 2 мм у боји по избору
инвеститора . Полице се затварају вратима од стакла
дебљине 6 мм машински обрађено. На вратима уграђене
бравице за закључавање које уједно служе и за отварање.
Прилог технички цртежи – поглавље VIII Конкурсне
документације
Изложбена полица у Великој сали - 3
Израда, испорука и монтажа затворене полице за излагање
димензија 271 х 30 х 204 цм. Корпус и полице израђене од
универа 18 мм кантован АБС траком 2 мм у боји по избору
инвеститора . Полице се затварају вратима од стакла
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дебљине 6 мм машински обрађено. На вратима уграђене
бравице за закључавање које уједно служе и за отварање.
Маска израђена од универа 18 мм перфорирана рупама Ø 50
мм по распореду према цртежу. Боја и дезен универа
према избору Наручиоца.
Прилог технички цртежи – поглавље VIII Конкурсне
документације
Изложбена полица у Великој сали - 4
Израда, испорука и монтажа затворене полице за излагање
димензија 210 х 30 х 204 цм. Корпус и полице израђене од
универа 18 мм кантован АБС траком 2 мм у боји по избору
инвеститора . Полице се затварају вратима од стакла
дебљине 6 мм машински обрађено. На вратима уграђене
бравице за закључавање које уједно служе и за отварање.
Маска израђена од универа 18 мм перфорирана рупама Ø 50
мм по распореду према цртежу. Боја и дезен универа
према избору Наручиоца.
Прилог технички цртежи – поглавље VIII Конкурсне
документације
Изложбена полица у Великој сали - 5
Израда, испорука и монтажа затворене полице за излагање
димензија 256 х 30 х 204 цм. Корпус и полице израђене од
универа 18 мм кантован АБС траком 2 мм у боји по избору
инвеститора . Полице се затварају вратима од стакла
дебљине 6 мм машински обрађено. На вратима уграђене
бравице за закључавање које уједно служе и за отварање.
Маска израђена од универа 18 мм перфорирана рупама Ø 50
мм по распореду према ројекту. Боја и дезен универа
према избору Наручиоца.
Прилог технички цртежи – поглавље VIII Конкурсне
документације
Изложбена полица у Великој сали - 6
Израда, испорука и монтажа затворене полице за излагање
димензија 50 х 30 х 204 цм. Корпус и полице израђене од
универа 18 мм кантован АБС траком 2 мм у боји по избору
инвеститора . Полице се затварају једним вратима од
стакла дебљине 6 мм машински обрађено. На врата
уграђене бравице за закључавање које уједно служе и за
отварање.
Прилог технички цртежи – поглавље VIII Конкурсне
документације
Сто за читање – сет.
Израда, испорука и монтажа стола за читање у комплету од
2 комада. Димензија елемента укупно 110 х 165 x 75 цм
(ш x д х в). Елементи израђени у комбинацији плочастих
материјала са челичном носећом конструкцијом и подеоним
сегментима. Елемент опремљен алуминијумским профилом
за скривање инсталација. Столови за читање постављени су
чеоним удвојењем по 2 комада у сетове ради рационалнијег
коришћења простора. Столови су предвиђени са
„каналицама“ у које је могуће сместити каблове
инсталација како не би заузимали радни простор али и са
подеоним засторима који кориснику дају
извесну интиму у коришћењу. Димензије радне плоче
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дефинисане су нето мером од 110 х 69 цм и стандардном
висином од 75 цм. Тако, укупна мера сета од два стола
износи 165 х 110 цм. Сто за читање сет 1110х1650х750 мм.
Конструкција стола челична од квадратних профила 50х50
мм, дебљине зида 1,5 мм, површински обрађена
пластификацијом епокси прахом. Радне плоче столова
израђене од МДФ-а дебљине 19 мм, тродимензионално
пресвучене ПВЦ фолијом дебљине 0,35 мм. Дезен и боја
фолије по избору Наручиоца. На средини дуже стране
стола, у нивоу радне површине стола монтиран централни
алуминијумски профил целом ширином стола, који служи
као носач преграда од плексигласа (дебљине 6мм).
Централни профил је причвршћен за подконструкцију
стола, а испод њега се налази канал (корито) за спровођење
инсталација од савијеног пластифицираног лима. Канал за
спровођење инсталација покривен је са обе стране
алуминијумским поклопцима. Поклопци су пластичним
шаркама покретно везани за централни профил, док се са
друге дуже стране поклопца налазе четкице за провлачење
каблова када су поклопци спуштени. На крајевима
централног профила и поклопаца ПВЦ чепови. Избор боје
пластификције видљивих челичних делова полице и декора
ПВЦ фолије према захтеву Наручиоца.
Прилог технички цртежи – поглавље VIII Конкурсне
документације
Комад 1
Зидна полица са маском радијатора.
Израда, испорука и монтажа полица за књиге у дечјем
одељењу. Димензије 150 x 25 x 193 цм (ш x д x в).
Материјал израде МДФ дебљине 38мм, са леђима и маском
од МДФ-а дебљине 19мм. Маска перфорирана рупама Ø50
мм по распореду према цртежу. Површинска обрада ПУ
бојама у обради и боји према избору Наручиоца. Спојеви
невидљиви, изведени геровањем.
Прилог технички цртежи – поглавље VIII Конкурсне
документације
Комад 1
Зидна изложбена полица.
Израда, испорука и монтажа конзолне полице за излагање,
димензија 170 х 10 х 110 цм (ш x д х в). Оквир полице
направљен као кутија 100 х 100 мм од МДФ дебљине 19 мм,
површинска обрада ПУ бојама у обради и боји према
избору Наручиоца. Спојеви невидљиви, изведени
геровањем. У унутрашњости рама 3 полице од металног
савијеног лима дебљине 1,5 мм, пластифицираног у боји
према избору Наручиоца, постављене под нагибом, за
излагање књига и часописа. Уз полицу предвидети оков за
причвршћивање на зид.
Прилог технички цртежи – поглавље VIII Конкурсне
документације
Комад 32
Столица уз радни сто.
Набавка, допремање и постављање радне столице уз радни
сто. Модел столице Manila Slide, произвођача
Metalmeccanica Alba srl, Италија или еквивалент. Метална
конструкција облику затвореног хромираног металног рама.
Седални део са руконаслонима је израђен из једног дела од
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квалитетне пластике, димензија 58,5x50x38,5цм (д x ш x в).
Боја седалног дела жута P110U, боја металне конструкције
хром у сјају.
Прилог технички цртежи – поглавље VIII Конкурсне
документације
Минималне техничке карактеристике које су дате у табелама (Техничка
спецификација) морају бити у потпуности испуњене - уз дозвољено одступање у
димензијама до ± 1%.
Понуда која не задовољи минимум захтеваног у техничким карактеристикама биће
оцењена као неодговарајућа.
Обавезе понуђача:
1. Понуђач је у обавези да уз понуду достави каталог/проспект са сликама понуђених
добара, са подацима о техничким карактеристикама добара која су предмет набавке, из којих
Наручилац недвосмислено може да утврди квалитет понуђених добара, димензије, материјал
израде, опис и техничке карактеристике понуђених добара и да на каталогу/проспектима
назначи редни број добра из Техничке спецификације.
Уколико понуђач нема каталог/проспект може доставити у понуди фотографије (у
боји) готовог производа, са јасном назнаком на коју позицију из обрасца спецификације
понуде се односи производ са фотографије.
Уколико је каталог/проспект достављен на страном језику, понуђач је у обавези да
достави и превод тог документа на српски језик, који је оверен од стране овлашћеног
судског тумача.
Коначни избор боја и дезена видљивих површина понуђених добара биће извршен
према захтеву наручиоца.
2. Понуђач мора располагати атестима о испитивању квалитета издате од стране
акредитоване установе за ту врсту испитивања квалитета за



Сто за читање – сет - редни број 17 из техничког описа
Изложбена полица - редни број 9 из техничког описа

3. Понуђач је у обавези да најкасније до истека рока за достављање понуда достави
узорак у размери 1:1 који би био израђен од тражених материјала у потпуности према
техничком опису и техничком цртежу уз дозвољено одступање у димензијама до ± 1% за
следећа добра из напред наведене табеле са техничким описом:



Сто за читање – сет - редни број 17 из техничког описа.
Изложбена полица - редни број 9 из техничког описа

Узорци наведених позиција морају бити постављени и монтирани у просторијама
објекта наручиоца на адреси Синђелићева 24, 32000 Чачак, најкасније до истека рока за
подношење понуда уз претходну најаву. Понуђач се обавезује да 24 (двадесетчетири) часа
пре постављања узорака о својој намери обавести овлашћено лице за вођење комуникацијe у
име Наручиоца и утврди појединости у вези постављања узорака (време и начин постављања
и сл.).;
Најава се врши код представника Наручиоца: Александар Вукајловић, 032-340-960
или 065/301 74 97 у времену 8-14 часова радним данима.
Понуда понуђача који није доставио тражене узорке биће одбијена као
неприхватљива.
Преузимање узорка: понуђачи имају обавезу да своје огледне узорке преузму у року
од 15 дана од дана објављивања обавештења о закључењу уговора на порталу јавних набавки
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и то о свом трошку, уз претходну најаву представнику наручиоца на електронску адресу
bibliotekacacak@gmail.com или телефоном на број 032/340-960 - особа за контакт је
Александар Вукајловић.
Достављен узорак мора бити у складу са захтеваним техничким карактеристикама.
У фази стручне оцене понуда, Наручилац ће извршити преглед достављених узорака у
циљу утврђивања испуњености захтева у погледу конкурсном документацијом дефинисаних
димензија и утврђивања евентуалних видљивих недостатака.
Наручилац задржава право да у фази струче оцене понуда, а у циљу оцене поднетих
понуда, да достављене узорке о свом трошку достави овлашћеној институцији на
испитивање у погледу испуњености дефинисаних техничких спецификација.
Понуђач је дужан да омогући представнику Наручиоца несметани приступ погону и
постројењима за производњу, у случају да то Наручилац захтева. (члан 93. став 1. ЗЈН).
4. Понуђач је у обавези да обиђе објекат наручиоца на адреси Синђелићева бр. 24,
32000 Чачак, најкасније седам дана пре истека рока за достављање понуда.
Понуђачи се захтевом за обилазак обраћају наручиоцу писаним путем и исти могу да
доставе на електронску адресу bibliotekacacak@gmail.com.
Oсоба за контакт је Александар Вукајловић, телефон 032/340-960 или 065/301 74 97
Представник понуђача који ће вршити увид, дужан је да има овлашћење. По
извршеном увиду, овлашћени представник наручиоца ће оверити потврду. Обилазак
објекта се врши радним данима од понедељка до петка за време радног времена
наручиоца у тeрмину од 8 до 16 часова или суботом од 9 до 14 часова. Понуда понуђача
који није извршио увид и која не садржи оверен образац потврде да је обишао објекат биће
одбијена као неприхватљива и неће се узети у разматрање.
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне
услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у
поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:
Р.б.

1.

2.

Обавезни Услови:
да jе регистрован код
надлежног органа, односно
уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач.1
закона)

Докази:
- ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције
за привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног Привредног суда
- ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из регистра Агенције
за привредне регистре, односно извод из
одговарајућег регистра
- Напомена:
У случају да понуду подноси група понуђача,
овај доказ доставити за сваког учесника из групе
У случају да понуђач подноси понуду са
подизвођачем, овај доказ доставити и за
подизвођача (ако је више подизвођача доставити
за сваког од њих)
да он и његов законски
ПРАВНО ЛИЦЕ: Уверење првостепеног суда
заступник нису осуђивани
на чијем подручју је седиште домаћег правног
за неко од кривичних дела
лица, односно седиште представништва или
као чланови организоване
огранка страног правног лица, да није осуђивано
криминалне групе, да нису за неко од кривичних дела као члан
осуђивани за кривична
организоване криминалне групе, да није
дела против привреде,
осуђивано за неко од кривичних дела против
кривична дела против
привреде, кривична дела против заштите
животне средине, кривично животне средине, кривично дело примања или
дело примања или давања
давања мита, кривично дело преваре. За
мита, кривично дело
побројана кривична дела првостепени судови,
преваре (чл. 75. ст.1. тач.2
чије је уверење потребно доставити, су:
закона)
- Основни суд на чијем подручју је седиште
правног лица,
- Виши суд на чијем подручју је седиште
правног лица,
- Виши суд у Београду да није осуђиван за неко
од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе“
ПРЕДУЗЕТНИЦИ И ФИЗИЧКА ЛИЦА:
Извод из казнене евиденције, односно уверење
оне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова где је пребивалиште лица,
да није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против заштите животне средине,
кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре.
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Доказ не може бити старији од два месеца пре
отварања понуда;

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)

3.

4.

да је поштовао обавезе које
произилазе из важећих
прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима
рада, заштите животне
средине, као и да нема
изречену мера забране
обављања делатности, која
је на снази у време
објављивања позива за
подношење понуда
(чл. 75. ст.2. закона)

Напомена:
У случају да понуду подноси правно лице
потребно је доставити овај доказ и за правно
лице и за законског заступника
У случају да правно лице има више законских
заступника, ове доказе доставити за сваког од
њих.
У случају да понуду подноси група понуђача,
ове доказе доставити за сваког учесника из
групе.
У случају да понуђач подноси понуду са
подизвођачем, ове доказе доставити и за
подизвођача (ако је више подизвођача доставити
за сваког од њих)
- ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК,
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:
1.Уверење Пореске управе Министарства
финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе и
2. Уверење надлежне управе локалне
самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода или
потврду надлежног органа да се понуђач
налази у поступку приватизације
Доказ не може бити старији од два месеца пре
отварања понуда;
Напомена:
Уколико је понуђач у поступку приватизације,
уместо 2 горе наведена доказа треба доставити
уверење Агенције за приватизацију да се
налази у поступку приватизације
У случају да понуду подноси група понуђача,
ове доказе доставити за сваког учесника из
групе
У случају да понуђач подноси понуду са
подизвођачем, ове доказе доставити и за
подизвођача (ако је више подизвођача доставити
за сваког од њих)
Члан 75. Став 2. Понуђач доказује
достављањем изјаве која се налази у
Конкусрној документацији
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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ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове
за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а
испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:
Р.б.,
1.

Додатни услови
ФИНАНСИЈСКИ
КАПАЦИТЕТ
 Укупно остварен приход за
2017, 2018 и 2019. годину минимално 6.000.000,00
динара без ПДВ-а
 Рачун понуђача не сме бити
ниједан дан у блокади у
претходном периоду од 6
месеци од датума
објављивања Позива за
подношење понуда на
Порталу јавних набавки.

2.




КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
да понуђач има радно
ангажоване кадрове следећих
струка
 Технички радници:
радници столарске струке 8 извршилаца
радници браварске струке –
3 извршиоца

Докази
Доказ за правно лице:


Биланс успеха и Биланс стања за 2017,
2018 и 2019. годину на прописаном
обрасцу (АОП 1001) или Потврду о
регистрацији
редовног
годишњег
финансијског извештаја за 2017, 2018 и
2019. годину од Агенције за привредне
регистре (АОП 1001)

Потврда Народне банке да рачун понуђача
није био ниједан дан у блокади у
претходном периоду од 6 месеци од
датума
објављивања
Позива
за
подношење понуда.
- Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН
ЈН), који мора да садржи статусне податке
понуђача, сажети биланс стања и биланс
успеха за 2017, 2018 и 2019. годину.
Доказ за предузетнике који у складу са
Законом рачуноводству воде пословне
књиге по систему простог књиговодства:
 Биланс успеха за 2017, 2018 и 2019.
годину
 Порески биланс (ПБ 2 образац) и пореску
пријаву (ППДГ-1) за утврђивање пореза
на доходак грађана на приход од
самосталних делатности, издат од стране
надлежног пореског органа на чијој
територији је регистовао обављање
делатности за 2017, 2018 и 2019. годину и
 Потврда Народне банке да рачун понуђача
није био ниједан дан у блокади у
претходном периоду од 6 месеци од
датума
објављивања
Позива
за
подношење понуда.
 Фотокопије основа радног ангажовања
(уговор о раду или уговор о привременим
и повременим пословима или уговор о
делу)
 Изјаву на меморандуму понуђача дату под
пуном кривичном и материјалном
одговорношћу да располаже довољним
кадровским капацитетом запослених или
радно ангажованих лица, потписану и
оверену од стране овлашћеног лица
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3.1.

3.2.

4.1

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
Понуђач ПРЕ
ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ
ПОЗИВА има систем
пословања усаглешен са
захтевима стандарда:
- SRPS ISO 9001- који се
односи на целу организацију и
односи на делатност
производње намештаја
- SRPS ISO 14001
који захтева од организације да
ефективно управља својим
утицајем на животну средину
кроз посвећеност спречавању
загађења, законској
усаглашености и сталном
побољшању и односи се на
делатност производње
намештаја
- SRPS OHSAS 18001 или
SRPS ISO 45001 - који се
односи на заштиту здравља и
безбедност на раду и односи се
на делатност производње
намештаја
- FSC - COC ланац
одговорности, односно
гаранција да дрво до крајњег
корисника долази строго
праћеним ланцем : од
сертификоване шуме, преко
обраде и производње
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
Понуђач је претходне три
године (2017, 2018. и 2019.)
испоручио добра исте врсте и
квалитета као што су добра која
су предмет ове набавке
(намештај) чија укупна
вредност није мања од
9.000.000,00 динара без ПДВа, од чега најмање један
уговор вредности од
3.000.000,00 динара без ПДВ-а

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
Понуђач у моменту подношења

Копија важећег стандарда понуђача
- SRPS ISO 9001
- SRPS ISO 14001
- OHSAS 18001 или SRPS ISO 45001
- FSC COC

Као доказ доставити :
- потврда од референтних наручилаца –
купаца са исказаним вредностима на обрасцу
који садржи све захтеване податке и
попуњавањем Списка референтних
наручилаца са фотокопијама уговора који
могу бити и из ранијег периода (уговор или
уговори који морају бити потписани и
реализовани у наведеном периоду и то 2017,
2018. и 2019. години);
уз потврде издате и потписане од стране
наручилаца – купаца,
- фотокопија свих уговора са овереним
потврдама о испорученим предметним
добрима, од чега најмање 1 (један) уговор
треба да има испоруку у вредности од
минимум 3.000.000,00 динара без ПДВ-а
Копије важећих саобраћајних дозвола за
транспортна (доставна) возила, а у случају да
понуђач није уписан у саобраћајну дозволу
као власник возила и доказ о правном основу
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понуде користи минимум 1
транспортно (доставно) возило
за транспорт добара која су
предмет набавке

4.2

Да понуђач располаже
производним и магацинским
простором од најмање 1000 м2

4.3

Да понуђач располаже
опремом, машинама:
1. Хоризонтални резач плоча
2. Машина за праволинијску
обраду кантова
3. Машина за криволинијску
обраду кантова
3. ЦНЦ обрадни центар за
обраду плоча и масива
4. Вакумска преса за
фурнирање, ПВЦ облагање и
термоформирање
термопластичних материјала
5. Лакирница за површинску
обраду дрвета
6. Кабина за електростатичко
наношење праха
7. Пећ за полимеризацију
8. Тракаста тестера за сечење
металних профила
9. Машина за савијање цеви и
профила

коришћења возила (уговор о купопродаји или
уговор о закупу или уговор о лизингу и сл.) за
оба возила. Уколико је возило узето у закуп од
лица које није власник, потребно је доставити
и сагласност власника за давање возила на
располагање трећем лицу (нпр. сагласност
лизинг куће уколико је возило узето у закуп
од лица које је корисник лизинга).
Попуњен, печатом оверен и потписан образац
Изјаве понуђача којом под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да поседује производни и
магацински просторо од најмање 1000 м2
Наручилац задржава право, да у фази стручне
оцене понуда, захтева од понуђача да достави
власнички лист, уговор о купопродаји или
уговор о закупу производног и магацинског
простора.
Као доказ да поседује захтевану опрему
понуђач доставља:
фотокопије Извода из пописне листе, са
стањем на дан 31. 12. 2019. године која мора
да садржи: прву страну, последњу страну са
потписима чланова пописне Комисије и
стране на којима су назначени захтевани
технички капацитети. Понуђач је дужан да
сваку страну овери печатом, стави потпис
одговорног лица и да видно означи захтеване
техничке капацитете.
За опрему која је набављена у току 2020.
године – фотокопија фактуре и доказ о уплати
или уговор о лизингу (са јасно назначеним
позицијама захтеваних техничких
капацитета);

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из
овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива.
ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре
не морају да доставе доказ под бројем 1. (извод из регистра Агенције за привредне регистре),
јер је то доказ који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Понуђачи који су уписани у Регистар понуђача нису дужни да приликом подношења
понуде доказују испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке,
прописане чланом 75. став 1. тачка 1, 2. и 4 Закона о јавним набавкама. Наручилац ће на
интернет страници Агенције за привредне регистре да провери да ли је лице које поднесе
понуду уписано у Регистар понуђача. Понуђач ће у својој понуди јасно навести да се налази
у Регистру понуђача.
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Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
ГРУПА ПОНУЂАЧА
Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у заједничкој
понуди мора да испуњава обавезне услове прописане чланом 75. став 1. тачка 1.2. и 4 Закона
о јавним набавкама, услов из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама односно образац
Изјаве мора бити потписан од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом, док додатне услове наведене напред у табели група понуђача испуњава
заједно.
ПОДИЗВОЂАЧИ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у
понуди достави све доказе о испуњености обавезних услова наведених у условима за
учешће у поступку из члана 75. ЗЈН став 1 тачка од 1, 2. и 4.
ФОРМА ДОКАЗА
Докази о испуњености услова који су захтевани у овом обрасцу могу се достављати у
неовереним копијама.
СТРАНИ ПОНУЂАЧИ
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим
надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
ПРОМЕНЕ
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.
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IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
1. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се
додељује уговор - Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума
„Најнижа понуђена цена“.
2. 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 краћи рок испоруке. У случају истог
понуђеног рока испоруке, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је
понудио дужи гарантни рок.
У случају да два или више понуђача имају исту понуђену цену, исти рок испоруке и
исти гарантни рок за предметно добро које је садржано у понуди, понуђач ће бити изабран
жребом.
Жреб подразумева следеће активности:







након извршене стручне оцене, а у циљу доношења одлуке о додели уговора,
наручилац ће организовати жреб: присуствује комисија за јавну набавку, сви
понуђачи који су прворангирани, као и свако заинтересовано лице;
комисија ће у кутију убацити онолико папирића колико је прворангираних
понуђача, с тим да ће на сваком од папирића бити назначен назив понуђача;
председник комисије ће „извлачити“ папириће из кутије, па ће први извучени
папирић одредити првог на ранг листи, други извучени папир ће одредити другог
на ранг листи тако редом док се не исцрпи круг свих прворангираних понуђача;
комисија ће сачинити записник који ће потписати сви чланови комисије и сви
присутни овлашћени представници понуђача;
сви представници понуђача су дужни да пре жреба, доставе овлашћења за
учествовање;
уколико понуђачи не дођу и не присуствују жребу, комисија ће га спровести без
понуђача.
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V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
1) Образац понуде
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни
3) Образац трошкова припреме понуде
4) Образац изјаве о независној понуди
5) Образац Изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН
6) Образац Споразума као саставног дела заједничке понуде
7) Образац референтне листе
8) Образац Потврде о извршеном обиласку објекта
9) Образац изјаве о поседовању производног и магацинског простора
10) Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и писма о намерама банке из
Упутства понуђачима како да сачине понуду
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1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр.__________________од ______________године у отвореном поступку за јавну
набавку добaра –намештаја за опремање нове зграде Библиотеке, ЈН бр. 100-ОП-1:
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача
Адреса и седиште понуђача
Матични број понуђача
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ)
Име особе за контакт
Електронска адреса понуђача (e-mail)
Телефон
Факс
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
1)
Назив подизвођача
Адреса
Матични број
Порески идентификациони број (ПИБ)
Име особе за контакт
Проценат укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач
2)
Назив подизвођача
Адреса
Матични број
Порески идентификациони број (ПИБ)
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 понуђача.
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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 - НАБАВКА ДОБРА – намештаја за опремање нове зграде
Библиотеке, ЈН БР. 100-ОП-1

Укупна цена без ПДВ-а
Износ ПДВ
Укупна цена са ПДВ-ом
Начин и рок плаћања:
(плаћање на текући рачун понуђача у року који
не може бити краћи од 30 ни дужи од 45 дана
од дана испоруке и испостављања фактуре)
Рок испоруке и монтаже:
(не може бити дужи 60 дана од дана
потписивања уговора)
Гарантни рок
(гарантни рок за испоручена добра не може
бити краћи од 2 године од дана записнички
констатоване примопредаје)
Рок важења понуде:
(не може бити краћи од 90 дана од дана
отварања понуда)

Датум
____________________________

М.П.

Понуђач
______________________________

Напомена:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује
да су тачни подаци који су у обрасцу 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.
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2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Понуђач: _____________________________________________
Назив и седиште: _____________________________________________________
Матични број: ____________________ ПИБ : ______________________________

1.
Р
ед
.
б
р.

2.

3.

Технички опис
намештаја

Јед мере

4.
Кол
ичи
на

1

Изложбена полица са
маском радијатора
Комад

1

2

Изложбена полица са
маском

Комад

1

Комад

1

Комад

1

Комад

1

Комад

1

Комад

2

3
4
5
6
7
8

Сто за веће плакате - 1
Сто за веће плакате - 2
Сто за мање плакате
Канцеларијски плакар
Мобилни фиокар
Клупа улазни плато

Изложбена полица
Зидне облога
10 изложбених полица
Велике сале
Изложбена полица
11 Великој сали - 1

5.
Јед.цен
а
без
ПДВ-а

6.
Јед.
цена
Са
ПД
Вом

7.

8.

Уку
пна
цена
без
ПД
В-а

Укупн
а цена
Са
ПДВом

1

9

Комад
М2 –
квадратн
и метар

13

Комад

1

Комад

1

Комад

1

Комад

1

Комад

1

100

у

Изложбена полица
12 Великој сали - 2

у

Изложбена полица
13 Великој сали - 3

у

Изложбена полица
14 Великој сали - 4

у

Изложбена полица
15 Великој сали - 5

у
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Изложбена полица у
16 Великој сали - 6
17
18
.
19
.
20
.

Сто за читање – сет

Комад

1

Комад

1

Зидна полица са маском
Комад
радијатора
Зидна изложбена
Комад
полица.
Столица уз радни сто
Комад

1
1
32

Укупна вредност (са испоруком и
монтажом) (без ПДВ-а)
ПДВ
Укупна вредност (са испоруком и
монтажом) (са ПДВ-ом)

Датум
____________________________








М.П.

Понуђач
_________________________

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваку јединицу мере;
у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваку јединицу мере;
у колони 7. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то
тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим
количинама (које су наведене у колони 4.).
На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне
набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6.) са
траженим количинама (које су наведене у колони 4.).
На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а и са ПДВ-ом.
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3. 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:
Редни
ВРСТА ТРОШКА
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Укупан износ трошкова припремања понуде:

ИЗНОС ТРОШКА

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
____________________________

М.П.

Понуђач
________________________
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4. 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
отвореном поступку јавне набавке ЈН БР. 100-ОП-1 која има за предмет набавку добара намештаја за опремање нове зграде Библиотеке, поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум
____________________________

М.П.

Понуђач
_________________________

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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5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _______________________________у отвореном поступку јавне набавке добара која
има за предмет набавку добара- намештаја за опремање зграде Библиотеке, ЈН БР. 100ОП-1 је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да немам забрану
обављања делатности која је на снази у време подошења понуде.

Датум
____________________________

М.П.

Понуђач
______________________________

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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6. ОБРАЗАЦ СПОРАЗУМА КАО САСТАВНОГ ДЕЛА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона, понуђачи из групе понуђача који
подносе заједничку понуду у предмету јавне набавке добара –намештаја за опремање
зграде Библиотеке, ЈН БР. 100-ОП-1, која се спроводи у отвореном поступку јавне набавке
су склопили:

СПОРАЗУМ КАО САСТАВНИ ДЕО ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
1.Члан групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем је
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора је:
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Место:_________________
понуђача
Датум: _________________

Потпис и печат понуђача из групе
који подносе заједничку понуду

1._________________________
2._________________________
3._________________________
4._________________________

Напомена: Овај образац споразума попуњавају, потписују и печатом оверавају понуђачи
који подносе заједничку понуду. Уколико се понуђачи определе да један понуђач из групе
понуђача потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев
образаца који подразумевају давање изјаве под материјалном и кривичном одговорношћу
(Изјава о испуњавању услова из члана 75. Закона и Изјава о независној понуди), то се
дефинише овим споразумом.
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7. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ ПОНУЂАЧА

Списак референтних наручилаца – купаца
У овај образац понуђач уписује податке о извршеним испорукама добара истоврсних
предмету јавне набавке, у претходне три године (2017, 2018. и 2019. години).
Образац фотокопирати у случају већег броја података.
Уз Образац доставити: Потврде референтних наручилаца - купаца и фотокопије
уговора уз потврде издате и потписане од стране наручилаца - купаца.
Напомена: Потврде Наручиоца - Купаца, морају бити дате на документу Наручиоца Купца, оверене печатом и потписане од стране одговорног лица Наручиоца - Купца, којима
се потврђује да је понуђач извршио испоруку добара истоврсних предмету јавне набавке у
року и у свему у складу са уговором.
Потврда Купца мора да садржи:
 пун назив и адресу Купца,
 особу за контакт Купца и број телефона,
 назив и седиште понуђача коме се издаје потврда,
 врста и вредност испоручених добара по основу уговора или фактуре,
 број и датум уговора или фактуре,
 датум издавања потврде, и
 назнака да се потврда издаје ради учешћа у поступку јавне набваке и да се у друге
сврхе не може користити.

Број и датум
уговора

Назив купца
коме је
извршена
испорука

Врста
испоручених
добара

Укупна
вредност
испоручених
добара, без
ПДВ-а

Укупна
вредност
испоручених
добара, са
ПДВ-ом

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Потпис одговорног лица понуђача
_____________________________
М.П.
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8. ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ОБЈЕКТА

__________________________________________________________________________
(назив и седиште Понуђача)
__________________________________________________________________________
(овлашћено лице Понуђача)

Изјављујемо да смо дана ______________ 2020. године посетили локацију објекта
нове зграде Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“, адреса Синђелићева бр. 24,
Чачак, чије је опремање предмет јавне набавке 100-ОП-1 и стекли увид у све информације
које су неопходне за припрему понуде. Такође, изјављујемо да смо упознати са свим
условима и да они, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени.

НАПОМЕНА:
За групу понуђача, Образац попуњава, потписује и оверава овлашћени члан групе
понуђача.

Датум : ____________________

___________________________________
Име и презиме овлашћеног лица
понуђача

___________________________________
Потпис овлашћеног лица
понуђача
М.П. ( понуђача )

За Наручиоца
потврђујемо да је _____________________________________________
(име и презиме представника понуђача)
дана ____________________ године обишао предметни објекат

_____________________________________________
за Наручиоца
Напомена:
Оверену и од стране овлашћеног лица Наручиоца потписану потврду, Понуђач
прилаже у конкурсној документацији приликом подношења понуде.
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9. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ ДОДАТНОГ УСЛОВА
ИЗ ЧЛ. 76. ЗАКОНА У ПОГЛЕДУ ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА

У складу са чланом 76. став 3. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ

У поступку јавне набавке која има за предмет има набавку добaра – намештаја за
потребе
опремања
зграде
Градске
библиотеке
понуђач
_________________________________________________________________________
(навести назив понуђача) _________________________ (навести поседује или користи)
производни и магацински простор од најмање 1000 м2

Место:__________________
Датум: ______________ 2020 год.

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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VI МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О НАБАВЦИ ДОБАРА
намештаја за опремање нове зграде Библиотеке
ЈН БР. 100-ОП-1
Закључен у Чачку између:
1. Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис”, Ул. Синђелићева бр. 24, Чачак,
матични број 7167393, шифра делатности 92511, ПИБ 101112658, коју заступа Богдан
Трифуновић (у даљем тексту: Наручилац) и
2. ______________________, ул.________________ бр. _____, матични број _____________,
регистарски број _________________, ПИБ __________________, кога заступа
__________________ (у даљем тексту: Добављач).
•

Попуњава извођач који наступа самостално, извођач који наступа са подизвођачима и
овлашћени члан групе понуђача.

Добављач ће део уговорених обавеза извршити преко подизвођача:
1.______________________________________,са седиштем___________________________,
ПИБ________________, матични број____________________.
2.______________________________________, са седиштем___________________________,
ПИБ________________, матични број____________________.



Уколико има више подизвођача, прилагодити броју подизвођача.
Уколико извођач наступа самостално не попуњавати.

Односно у групи понуђача коју чине:
1.______________________________________,са седиштем___________________________,
ПИБ________________, матични број____________________.
2.______________________________________, са седиштем___________________________,
ПИБ________________, матични број____________________.



Уколико има више учесника, прилагодити броју учесника групе понуђача.
Уколико извођач наступа самостално не попуњавати.

Основ Уговора: Јавна набавка у отвореном поступку бр. 100-ОП-1
Број и датум Одлуке о додели уговора: ________________од __________________
Понуда понуђача: _____________________ од _______________________
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка и монтажа добара - намештаја за опремање нове
зграде Библиотеке, ЈН БР. 100-ОП-1, у свему према обрасцу понуде Добављача, број
____________ од _______________ године и техничкој спецификацији предмета јавне
набавке, који су у прилогу и чине саставни део уговора, као и свим осталим прихваћеним
елементима понуде Добављача.
Саставни део овог уговора је понуда понуђача бр. ________________ од
__________________ године са понуђеном ценом.
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Члан 2.
Уговорена вредност за испоруку и монтажу намештаја за опремање нове зграде
Библиотеке је ___________________________________________без ПДВ-а, односно
_______________________________________ динара, са урачунатим ПДВ-ом.
Уговорена цена је фиксна .
Члан 3.
Добављач се обавезује да:
- изврши испоруку и монтажу добара из члана 1. овог Уговора у свему према
техничким карактеристикама и спецификацијама које су саставни део конкурсне
документације, понуди, бр. _____________ од _________________ године и правилима
струке.
- изврши испоруку и монтажу добара у року од _________ (не више од 60
календарских дана) календарских дана од дана потписивања овог уговора на адресу
наручиоца
-достави гаранти лист за испоручена добра
-достави атест за добра које је испоручио .
Добављач је дужан да за време монтаже добара до примопредаје благовремено
предузима мере сигурности за заштиту објеката, материјала, радника и суседних објаката –
просторија.
Добављач се обавезује да ће на погодан начин обезбедити и чувати добра од оштећења
или уништења до примопредаје Наручиоцу.
Добављач је обавезан да по извршеној монтажи уклони сав помоћни и отпадни
материјал који је настао у току монтирања.
Добављач је обавезан да се при испоруци и монтажи придржава техничких прописа,
прописа из области безбедности и здравља на раду, заштити од пожара, запошљавања и
услова рада норматива и стандарда.
Члан 4.
Наручилац се обавезује да плаћање из члана 2. овог Уговора изврши на текући рачун
Добављача, број ___________________________________________, отворен у
___________________________________, у року ___________ дана (не може бити краћи од
30 ни дужи од 45 дана) од дана испоруке и достављања уредне фактуре и записника о
квалитативном и квантитативном пријему потписаном од стране представника Наручиоца и
Добављача.
Члан 5.
Добављач се обавезује да у року од 10 дана од дана потписивања овог уговора преда
Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности
уговора без ПДВ-а и са роком важења 45 дана дужим од коначног рока за комплетно
извршење посла, која мора бити безусловна, неопозива, наплатива на први позив и без права
на приговор, а у корист Наручиоца.
У случају наступања услова за продужење рока испоруке добара, Добављач је у
обавези да продужи важење банкарске гаранције.
У случају истека рока важења банкарских гаранција док је рок за испоруку добара
који су предмет овог уговора у току, Добављач је дужан да, о свом трошку, продужи рок
важења банкарских гаранција.
Добављач се обавезује да приликом примопредаје добара Наручиоцу преда банкарску
гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 10% од вредности уговора
без ПДВ-а и са роком важења 30 дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити
безусловна, неопозива, наплатива на први позив и без права на приговор, а у корист
Наручиоца, што је услов за оверу окончане ситуације.
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Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац може да наплати
уколико Добављач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема
писменог захтева Корисника. У том случају Наручилац може ангажовати другог добављача и
недостатке отклонити по тржишним ценама са пажњом доброг привредника.
Члан 6.
Гарантни рок за испоручена добра је____________ године од дана примопредаје.
Члан 7.
Квалитативну и квантитативну контролу добара наручилац врши приликом пријема
добара уз присуство Добављача о чему се саставља записник о квалитативном и
квантитативном пријему добара.
Записнички констатоване недостатке Добављач је дужан да отклони у року до 5 дана
од дана сачињеног записника или да у истом року такво добро замени новим.
Добављач је у обавези да за свако испоручено и монтирано добро, које подлеже
гаранцији изда гаранцију.
Добављач је дужан да се приликом реализације овог уговора у објекту Наручиоца у
свему придржава Понуде из члана 1. овог уговора.
Добављач је дужан да о свом трошку изврши све поправке у случају наношења штете
приликом реализације уговора, али тако да поправка штете не утиче на рок извршења
уговора.
Члан 8.
Наручилац има право на раскид уговора у случају неиспуњења уговорних обавеза од
стране Добављача.
Уговор се раскида писаном изјавом која се доставља Добављачу, а у изјави мора бити
назначено по ком основу се уговор раскида, са отказним роком од 30 дана. Све трошкове
раскида уговора сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора, односно
обуставу испоруке.
У случају раскида уговора, Добављач је дужан да Наручиоцу надокнади штету која
му је проузрокована пропустима који су довели до раскида овог уговора, а Наручилац је
дужан да му надокнади за већ испоручена добра.
Члан 9.
За све што није регулисано овим уговором примењују се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 10.
У случају спора уговорне стране су се споразумеле да исти реше споразумно, а у
супротном исти ће решавати пред надлежним судом у Чачку.
Члан 11.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) исветна примерка, по 2 (два) за сваку уговорну
страну.
ПОНУЂАЧ
________________________

НАРУЧИЛАЦ
________________________

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, то може представљати негативну
референцу према члану 82. ст.1 тачка 3) ЗЈН.
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на
страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог
документа на српски језик, који је оверен од стране овлашћеног судског тумача
Сертификати и фабрички атести могу бити и на енглеском језику.
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА
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.
Сви документи поднети у понуди пожељно је да буду повезани траком у јединствену
целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
Понуду доставити на адресу: Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“,
Синђелићева 24, 32000 Чачак са назнаком: ”Понуда за јавну набавку добара ЈН 100-ОП-1
набавка добра – намештаја за потребе опремања нове зграде Градске библиотеке - „НЕ
ОТВАРАТИ”.
Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би
могла да се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте потписује и
оверава печатом. Понуда мора бити јасна и недвосмислена. Дозвољено је попуњавати
податке и у електронском облику тј. на рачунару.
Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу
попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу
овластити једног члана (носиоца посла) који ће и у име групе попунити, потписати и печатом
оверити обрасце из конкурсне документације, у ком случају је то потребно дефинисати
споразумом о заједничком наступу.
Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом
састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред
такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат
понуђача.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат
пријема понуде.
Понуда 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. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца
најкасније до 31. августа 2020. године до 11 часова.
Јавно отварање понуда обавиће се 31. августа 2020. године са почетком у 12
часова у просторијама Наручиоца (Синђелићева бр. 24, 32000 Чачак – канцеларија
директора).
Рок за доношење одлуке: Одлукa о додели уговора ће бити донета у року од 25 дана
од дана отварања понуда
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Пре почетка отварања понуда, представници понуђача, који желе да учествују у
поступку отварања, дужни су да предају Комисији за јавну набавку овлашћења за заступање
понуђача. Овлашћење мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом понуђача и
потписано од стране одговорног лица понуђача.
Обрасци који чине саставни део понуде:
1) Докази о испуњавању обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне
набавке
2) попуњен, печатом оверен и потписан образац понуде
3) попуњен, печатом оверен и потписан образац структуре цене са упутством како да
се попуни
4) попуњен, печатом оверен и потписан образац трошкова припреме понуда
5) попуњен, печатом оверен и потписан образац изјаве о независној понуди
6) попуњен, печатом оверен и потписан образац изјаве о поштовању обавеза које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине , као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде и
7) попуњен, печатом оверен и потписан образац споразума као саставни део
заједничке понуде (уколико се понуђачи определе да један понуђач из групе понуђача
потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији сагласно чл. 81. ст. 4.
тач. 1) и 2) Закона)
8) попуњен, печатом оверен и потписан образац референтне листе
9) попуњен, печатом оверен и потписан oбразац изјаве о поседовању производног и
магацинског простора
10) потврда о обиласку локације
11) модел уговора попуњен, потписан и печатом оверен
12) средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и писма о намерама банке
из Упутства понуђачима како да сачине понуду
3. ПАРТИЈЕ
Јавна набавка није обликована кроз партије.
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: Градска библиотека
„Владислав Петковић Дис“, Синђелићева 24, 32000 Чачак са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара у отвореном поступку – набавка намештаја за
потребе опремања нове зграде Градске библиотеке - ЈН БР. 100-ОП-1 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добара у отвореном поступку – намештаја за потребе
опремања нове зграде Градске библиотеке а ЈН БР. 100-ОП-1 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добара у отвореном поступку - намештаја за потребе
опремања нове зграде Градске библиотеке - ЈН БР. 100-ОП-1- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара у отвореном поступку – намештаја за
потребе опремања нове зграде Градске библиотеке - ЈН БР. 100-ОП-1- НЕ ОТВАРАТИ”.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
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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 понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
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.
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 конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност
услова.
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.
8. 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) и 2) 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,
 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова.
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.
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.
Плаћање ће се извршити у року који не може бити краћи од 30 дана ни дужи од 45
дана дана од дана испоруке и монтаже на рачун понуђача, а на основу испостављене фактуре
и сачињавања уредног записника о квалитативном и квантитативном пријему добара.
У овој набавци није дозвољено авансно плаћање.
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9.2. Захтеви у погледу рока, начина и места испоруке
Рок испоруке добара не може бити дужи од 60 од дана потписивања уговора о јавној
набавци.
Место испоруке – на адресу Наручиоца – Синђелићева бр. 24, 32000 Чачак
9.3. Захтеви у погледу гарантног рока
Гарантни рок за испоручена добра не може бити краћи од 2 године од дана испоруке
и монтаже добара.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 90 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 не може мењати
понуду.
9.5. Други захтеви
Понуђач је у обавези да уз понуду достави каталог/проспект са сликама понуђених
добара, са подацима о техничким карактеристикама добара која су предмет набавке, из којих
Наручилац недвосмислено може да утврди квалитет понуђених добара, димензије, материјал
израде, опис и техничке карактеристике понуђених добара и да на каталогу/проспектима
назначи редни број добра из Техничке спецификације.
Уколико понуђач нема каталог/проспект може доставити у понуди фотографије (у
боји) готовог производа, са јасном назнаком на коју позицију из обрасца спецификације
понуде се односи производ са фотографије.
Уколико је каталог/проспект достављен на страном језику, понуђач је у обавези да
достави и превод тог документа на српски језик, који је оверен од стране овлашћеног
судског тумача.
Коначни избор боја и дезена видљивих површина понуђених добара биће извршен
према захтеву наручиоца.
Понуђач мора располагати атестима квалитета за понуђени намештај – сто за читање
- сет и помичне полице за књиге – позиције 28. и 39. из техничког описа.
Понуђач је у обавези да пре истека рока за достављање понуда достави узорак за
добра наведена у поглављу II ове конкурсне документације где се наводи технички опис,
карактеристике и спрецификације предметне набавке, на начин и у року ближе описаном у
истом поглављу. Понуда понуђача који не достави тражени узорак биће одбијена као
неприхватљива.
Понуђач је у обавези да обиђе објекат наручиоца пре истека рока за достављање
понуда на начин и у року ближе описаном такође у поглављу II ове конкурсне документације
где се наводи технички опис, карактеристике и спрецификације предметне набавке.Понуда
понуђача који није извршио увид и која не садржи оверен образац потврде да је обишао
објекат, биће одбијена као неприхватљива и неће се узети у разматрање.
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.
У цену су урачунати трошкови израде, испоруке, монтаже.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу
са чланом 92. Закона.
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Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач је обавезан да уз понуду достави :
1. Банкарску гаранцију за озбиљност понуде – оригинал, у износу од 5% од вредности
понуде без ПДВ-а, са роком важења 90 дана од дана јавног отварања понуда, која
мора бити безусловна, неопозива, наплатива на први позив и без права на приговор
- оригинал - у корист: Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ Чачак,
Синђелићева 6, 32000 Чачак
Банкарска гаранција за озбиљност понуде се активира:
ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци
(понуда се проглашава неприхватљивом и Наручилац може да закључи уговор
са првим следећим најповољнијим понуђачем);
б) ако понуђач коме је додељен уговор не достави тражене банкарске гаранције у
роковима одређеним конкурсном документацијом, односно року одређеном
уговором.
a)

Оригиналне примерке Писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција
које морају бити безусловне, неопозиве, наплативе на први позив и без права на
приговор у корист: Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ Чачак,
Синђелићева 24, 32000 Чачак, и то:
a) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење
посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, и са роком важења 45
дана дужим од дана истека уговореног рока за комплетно извршење посла.
b) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање
недостатака у гарантном року у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а
и са роком важења 30 дана дужим од уговореног гарантног рока.
Напомена: износи наведени у писму о намерама банке могу бити изражени
номинално или процентуално од вредности понуде, при чему се узима у обзир
укупна вредност понуде без ПДВ-а изражена у динарима.
Понуђач коме је додељен уговор дужан је да банкарску гаранцију за добро
извршење посла достави Наручиоцу у року од 10 дана од дана закључења уговора.
Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року предаје се
Наручиоцу у тренутку примопредаје добара.
Посебни захтеви у вези банкарских гаранција:
Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна и платива на први позив.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи, краће рокове од оних које одреди
наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за
решавање спорова.
Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен
кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
Кредитни рејтинг предходног пасуса додељује рејтинг агенција која се налази на
листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка
Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и
сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и
тржишта (Еurоpеаn Sеcuritiеs аnd Маrkеts Аuthоritiеs – ЕSМА).
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У случају да понуду подноси група понуђача све гаранције и писма о намерама банке
за издавање банкарске гаранције као доставља овлашћени члан групе (носилац посла)–
представник групе понуђача или други понуђач из групе понуђача овлашћен Споразумом да
може у име групе понуђача дати средства обезбеђења.
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.
13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ
ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА
Не постоје технички пројекат и планови.

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

И

ПЛАНОВА,

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ И УКАЗИВАЊЕ НАРУЧИОЦУ НА ЕВЕНТУАЛНО УОЧЕНЕ
НЕДОСТАТКЕ И НЕПРАВИЛНОСТИ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ
Заинтересовано лице може у писаном облику путем поште на адресу наручиоца или
електронским путем на e-mail тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у
вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене
недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) 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 објавити на
Порталу и на својој интернет страници.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде
или указивање наручиоцу на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији заинтересовано лице ће упутити на адресу наручиоца: Градска библиотека
„Владислав Петковић Дис“, Синђелићева број 24, 32 000 Чачак
или e-mail:
bibliotekacacak@gmail.com са напоменом ”Захтев за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације или указивање на уочене недостатке и
неправилности у конкурсној документацији – набавка намештаја за опремање нове зграде
Библиотеке ЈН БР. 100-ОП-1
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 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 предвиђен
чланом 20. Закона.
15. 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.
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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. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА ЗА
ЗАШТИТУ ПРАВА, ИЗНОСУ ТАКСЕ И ПОТВРДИ КОЈОМ СЕ ДОКАЗУЈЕ ДА ЈЕ
ТАКСА УПЛАЋЕНА
а)Начин и рок подношења 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 овог закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији. 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 7 дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чл.
63. ст. 2. Закона о јавним набавкама 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 чл. 63. ст. 2. ЗЈН, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до
истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. ЗЈН или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана
од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за
његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није
поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за
које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН
б)Упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права
Захтев за заштиту права да би се сматрао потпуним, мора да садржи:
назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт
назив и адресу наручиоца
податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца
повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке
чињенице и доказе којима се повреде доказују
потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН
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7) потпис подносиоца
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у
износу од 120.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број: подаци о
броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; шифрa
плаћања: 153 или 253; сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом
које сеподноси захтев за заштиту права;, корисник: Буџет Републике Србије)
Уз захтев за заштиту права понуђач подноси и потврду о уплаћеној такси.
в)Упутство о потврди која служи као доказ да је такса уплаћена
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и
датум извршења налога.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене
под тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управеза
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних
средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе изпотврде
о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и
други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и
другим прописом.
Напомена: Примерак правилно попуњеног налога за пренос можете преузети са сајта
Републичке комисије за заштиту права понуђача, као и напред наведено упутство.
18. УПОТРЕБА ПЕЧАТА ПРИЛИКОМ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ
Употреба печата приликом сачињавања понуда није обавезна.
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VII – Технички цртежи
1 - Изложбена полица са маском радијатора
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2 - Изложбена полица са маском
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3 . Сто за веће плакате - 1
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4. Сто за веће плакате – 2
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5. Сто за мање плакате
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6. Канцеларијски плакар
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7. Мобилни фиокар
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8. Клупа улазни плато
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9. Изложбена полица

64

65

Велика сала у којој ће бити постављене позиције 10-16 из техничког описа
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10. Израда зидних облога изложбених полица Велике сале урађених са потребном
металном подконструкцијом која је фиксирана на зид
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11. Изложбена полица у Великој сали – 1
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12. Изложбена полица у Великој сали - 2
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13. Изложбена полица у Великој сали – 3
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14 . Изложбена полица у Великој сали – 4
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15. Изложбена полица у Великој сали – 5
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16. Изложбена полица у Великој сали – 6
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17. Сто за читање – сет
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18. Зидна полица са маском радијатора
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19. Зидна изложбена полица
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20. Столица уз радни сто
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