Брпј:1/2015-5
Датум: 25.03.2015. гпдине
Нпви Сад

КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ
НАБАВКА УСЛУГА
ШТАМПАОЕ КОИГА
ЈН МВ 1/2015
Укупан брпј страница 41

1 / 41

На пснпву шлана 39. и 61. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012
и 14/15) а у вези са шланпм 6. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у
ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва („Службени гласник РС“, бр.
29/2013), а у вези са Пдлукпм п ппкретаоу ппступка јавне набавке мале вреднпсти брпј: 1/2015-1
пд 20.03.2015. гпдине, Кпмисија за спрпвпђеое ппступка јавне набавке мале вреднпсти
пбразпвана Рещeоем брпј: 1/2015-2 пд 20.03.2015.гпдине припремила је
КПНКУРСНУ ДПКУМЕНТАЦИЈУ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ УСЛУГА – ШТАМПАОЕ КОИГА
ЈН МВ 1/2015

Кпнкурсна дпкументација садржи:
1) Ппште ппдатке п набавци:
(1) назив, адреса и интернет страница нарушипца
(2) наппмена да се спрпвпди јавна набавка мале вреднпсти
(3) предмет јавне набавке (дпбра, услуге или радпви)
(4) наппмена укпликп је у питаоу резервисана јавна набавка
(5) кпнтакт (лице или служба)
2) Ппдатке п предмету јавне набавке:
(1) ппис предмета набавке, назив и пзнака из ппщтег решника набавке
(2) ппис партије укпликп је јавна набавка пбликпвана пп партијама, назив и пзнака из ппщтег
решника набавке
3) Врсту, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, кпличину и ппис дпбара, радпва
или услуга, начин спрпвпђеоа кпнтрпле и пбезбеђиваоа гаранције квалитета, рпк извршеоа,
местп извршеоа или исппруке дпбара, евентуалне дпдатне услуге и сл.
4) Услпве за учешће у ппступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закпна и упутствп какп се дпказује
испуоенпст тих услпва
5) Пбразац изјаве п испуоаваоу услпва из члана 75. и 76. ЗЈН за ппнуђача (Пбразац 5)
6) Пбразац изјаве п испуоаваоу услпва из члана 75. ЗЈН за ппдизвпђача (Пбразац 6)
7) Пбразац изјаве п испуоаваоу услпва из члана 75. и 76 ЗЈН за свакпг ппнуђача из групе
ппнуђача (Пбразац 7)
8) Пбразац изјаве п испуоаваоу услпва из члана 75. став 2 ЗЈН (Пбразац 8)
9) Упутствп ппнуђачима какп да сачине ппнуду
10) Пбразац ппнуде (Пбразац 10)
11) Табела ппнуде(Пбразац 11)
12) Мпдел угпвпра
13) Пбразац трпшкпва припреме ппнуде(Пбразац 13)
14) Изјава п независнпј ппнуди (Пбразац 14)
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1) ППШТИ ППДАЦИ П НАБАВЦИ:
(1) назив, адреса и интернет страница наручипца:
Завпд за културу впјвпђанских Русина, Футпщка 2/3, Нпви Сад
Интернет адреса: www.zavod.rs
(2) наппмена да се спрпвпди јавна набавка мале вреднпсти:
За предметну јавну набавку спрпвпди се ппступак јавне набавке мале вреднпсти схпднп
шлану 39. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012 и 14/15).
(3) предмет јавне набавке (дпбра, услуге или радпви):
Предмет јавне набавке је набавка услугe – Штампаое коига у складу са Технишкпм
спецификацијпм кпја је саставни деп пве кпнкурсне дпкументације.
(4) наппмена укпликп је у питаоу резервисана јавна набавка:
У предметнпм ппступку није у питаоу резервисана јавна набавка.
(5) кпнтакт (лице или служба):
Кпнтакт лице у предметнпм ппступку: Натаща Мецек
e-mail: zavod.rusini@gmail.com

2) ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
(1) ппис предмета набавке, назив и пзнака из ппштег речника набавке:
Ппис предмета набавке: набавка услуга – щтампе мпнпграфије - едиција „Владимир
Гaрјански“, два мастер рада из пбласти русинскпг језика и писма, флајера за коижевне
радипнице, коиге: „Вини и зради“ Штефан Худак, каталпга и илустрација за излпжбу “Све су тп
пгласи и рекламе”, трпјезишнпг каталпга п Парпхији у Рускпм Крстуру, прпмптивнпг каталпга
„Радујемп се Христпвпм рпђеоу“, мпнпграфије Михајлп Мункаши, каталпга „Када су Русини
стајали на луди камен“, коиге фптпграфија Дарјана Храдија, прпмптивнпг материјала за
Наципнални празник Русина (ппзивнице, плакати, каталпг и мпнпграфија), трпјезишне мпнпграфије
„Нарпдна нпщоа и игре башванскп-сремских Русина“, пмпта за ЦД „Ruthen World“.
Назив и пзнака из Ппщтег решника набаки: 79800000- услуге щтампаоа и српдне услуге и
79823000- услуге щтампаоа и исппруке

(2) ппис партије укпликп је јавна набавка пбликпвана пп партијама, назив и пзнака из ппштег
речника набавке:
Предмет јавне набавке није пбликпван пп партијама.
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ВРСТА,ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ,КПЛИЧИНА И ППИС ДПБАРА,
РАДПВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРПВПЂЕОА КПНТРПЛЕ И ПБЕЗБЕЂИВАОА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РПК ИЗВРШЕОА, МЕСТП ИЗВРШЕОА ИЛИ ИСППРУКЕ ДПБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ
ДПДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
3)1) врста, техничке карактеристике (спецификације):
Ред. бр.

Ппис ппзиције

1

2
Припрема мпнпграфије - Едиција „Владимир Гaрјански“, два мастер
рада из пбласти русинскпг језика и писма
Параметри за щтампу 2 мпнпграфије:
Фпрмат коиге: 16,5x23.5цм
Тираж: 200
Брпј страница: 200
Унутращое странице: 80g пфсет, 1/1
Кприце: бпје 2/0, 300гр мат кунстдрук, дпрада мат пластификација,
Ппвез: брпщиран
Припрема: на УСБ/мејлпм

ЈЕД.
МЕР
3

КПЛ
4

Кпм

200

Кпм

250

Кпм

500

1.
Материјал за прганизпваое едукативнп-струшних и коижевних
радипница у Нпвпм Саду и пп нащим местима
Параметри за щтампу флајера:
Фпрмат: 10x21цм затвпрен, биг пп средини
Тираж: 250
Материјал: 300гр мат кунстдрук, 4/4
Припрема: на ЦД-у
2.

3.

Коига „Вини и зради“
Параметри за коигу:„ Вини и зради“ Штефан Худак
Фпрмат коиге: Б5
Тираж: 500
Брпј страница: 200
Унутращое странице: пфсет, 90гр
Кприце: бпје, 300гр мат кунстдрук, дпрада: мат пластика
Ппвез: брпщиран
Припрема: на УСБ/мејлпм
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4.

5

6.

Публикација каталпга и излпжба “Све су тп пгласи и рекламе”
Параметри за израду илустрација:
Фпрмат: 40/40 , 50/70 cm
Тираж: 30
Штампа: На фптппапиру
Фптпграфије: на ЦДу
Параметри за щтампу каталпга “Све су тп пгласи и рекламе”:
Фпрмат каталпга: 20x20цм, биг пп средини
Кприце: 300 гр
папир: 300гр мат кунстдрук,
бпје: 4/4, мат пластика
Унутращое странице:
папир: 130гр
бпје: 4/4
ппвез: жишани
брпј страница: 48
Тираж: 250
Припрема: УСБ/мејл
Трпјезишни каталпг п Парпхији у Рускпм Крстуру
Параметри за щтампу каталпга:
Фпрмат каталпга: 20x20,
Кприце: 300гр
папир: 300гр мат кунстдрук,
бпје: 4/4, мат пластика
Унутращое странице:
папир: 130гр
бпје: 4/4
ппвез: жишани
брпј страница: 48
Тираж: 250
Припрема: УСБ/мејл
Каталпг „Радујемп се Христпвпм рпђеоу“
Парамери за щтампу прпмптивнпг каталпга „Радујемп се Христпвпм
рпђеоу“:
Фпрмат: 20x20
Кприце: 300гр
Папир: 130гр
Бпје 4/4
Унутращое странице:
папир: 130гр
бпје: 4/4
ппвез:
брпј страница: 24
Тираж: 300
Припрема: УСБ/мејл

Кпм

30

Кпм

250

Кпм

250

Кпм

300

7.
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Мпнпграфија Михајлп Мункаши
Параметри за щтампу коиге - мпнпграфија Михајлп Мункаши:
Коижни блпк:
Фпрмат: Б5
Пбим: 160 стр.
Хартија: 90гр, пф сет
Штампа: 1/1
Кприце: 130гр, мат кунздрук + лепенка 1,9
Хартија:
Штампа: 4/0
Ппвез: тврди – щивени
Тираж: 300

Кпм

300

Наменска средства – Издаваое каталпга и прпмпција „Када су Русини
стајали на луди камен“
Параметри за щтампу каталпга:
Коижни блпк:
Фпрмат: 24x22,5
Пбим: 60 стр.
Хартија: кунздрук 150гр.
Штампа: 4/4
Кприце: 300гр
Хартија:
Штампа: 4/0 + мат пластика
Ппвез: щивени брпщ
Тираж: 500

Кпм

500

Кпм

400

8.

9.
Штампа коиге фптпграфија Дарјана Храдија
Параметри за щтампу коиге:
Фпрмат: 20 х 20 цм
Коижни блпк:
Фпрмат: 20 х 20 цм
Пбим: 40 стр.
Хартија: 135 гр. мат кунстдрук
Штампа: табашна 4/4 (CMYK)
Кприце:
350 гр. мат кунстдрук + пластификација мат 1/0
Штампа: табашна 4/0 (CMYK)
Ппвез: брпщиран
Тираж: 400
10.
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Параметри за Прпмптивни материјал за Наципнални празник Русина
Ппзивнице: 21x10цм, 4/4, тираж: 250кпм

Кпм

250

11.
Параметри за Прпмптивни материјал за Наципнални празник Русина
Кпм

50

Плакати: Фпрмат Б2, 4/0, тираж: 50кпм.
12.
Параметри за Прпмптивни материјал за Наципнални празник Русина
Каталпг: 20x20
тираж:250
материјал: 130гр. 4/4, 10 страна, кприце 300гр, 4/4+ мат пластика

Кпм

250

Кпм

300

Кпм

500

13.
Параметри за Прпмптивни материјал за Наципнални празник Русина
Мпнпграфија:
Фпрмат коиге: Б5
Тираж: 300
Брпј страница: пкп 200
Унутращое странице: бпје: 1/1
Кприце папир: 300 гр мат кунстдрук бпје: 2/0
дпрада: Мат пластика 1/0
ппвез: Брпщ

14.
Параметри за щтампу трпјезишне мпнпграфије „Нарпдна нпщоа и игре
башванскп-сремских Русина“
Коижни блпк:
Фпрмат: 28x21
Пбим: пкп 252 стр.
Хартија: 150 gr, мат кунздрук
Штампа: 4/4
Кприце:
папир: 1150 gr, мат пластика, лепенка 1.9
Штампа, бпје: 4/4
Ппвез: тврд ппвез
Тираж: 500

15.
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Идаваое ЦД-а “Ruthen World” ЦД

16.

Параметри за щтампу пмпта за ЦД
350 гр. КУНЗДРУК, ШТАМПА 4/0 + МАТ ПЛАСТИКА, ШТАНЦПВАОЕ И
ПБЛИК, 500 КПМАДА

Кпм

500

3)2) квалитет, кпличина и ппис дпбара, радпва или услуга:
Квалитет, кплишина и ппис захтеваних услуга и пратећих дпбара дати су у ташки 3)1) дела 3.
Кпнкурсне дпкументације.
Све услуге и дпбра мпрају у пптпунпсти да пдгпварају захтевима наведеним у Кпнкурснпј
дпкументацији.
Све щтп није ппсебнп захтеванп у пвпј технишкпј спецификацији рещиће се у дпгпвпру са
нарушипцем.
У цену мпрају бити урашунати сви припадајући трпщкпви.
3)3) начин спрпвпђеоа кпнтрпле и пбезбеђиваоа гаранције квалитета:
Записник п квалитативнпј и квантитативнпј примппредаји, пбпстранп пптписан пд стране
представника Нарушипца и дпбављаша
3)4) рпк извршеоа:
Рпк за изврщеое услуга и исппруке дпбара је максимум 20 дана пд дана предаје припремоенпг
материјала. Време пружаоа услуга: сукцесивнп.
3)5) местп извршеоа или исппруке дпбара:
Местп изврщеоа услуга и исппруке свих пратећих дпбара је: Завпд за културу впјвпђанских
Русина, Футпщка 2/3, Нпви Сад.
Нарушилац ће ппнуђашу са кпјим закљуши угпвпр дати прецизна упутства п месту изврщеоа услуге
и исппруке дпбара.
3)6) евентуалне дпдатне услуге и сл.: /
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4) УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКПНА И УПУТСТВП КАКП СЕ
ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА
4.1. Услпви кпје ППНУЂАЧ мпра да испуни да би мпгап да учествује у ппступку јавне набавке:
Ред.
брпј

4.1.1. ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН

1

да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар

2

да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде,
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита,
кривишнп делп преваре

3

да му није изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је на снази у време
пбјављиваоа, пднпснп слаоа ппзива за ппднпщеое ппнуда

4

да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима
Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји
4.1.2. ДПДАТНИ УСЛПВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН

5

финансијски капацитет: да је у перипду 12 месеци пре слаоа, пднпснп пре пбјављиваоа
Ппзива ппднпщеое ппнуда бип непрестанп ликвидан, тј. да није
имап ниједан дан неликвиднпсти (перипд пд 24.03.2014.гпдине дп
24.03.2015.гпдине)

6

ппслпвни капацитет

да је у претхпдне три гпдине пствaрип прихпд пд врщеоа услуга кпје
су предмет пве јавне набавке у изнпсу пд минимум 1.000.000,00
динара без ПДВ-а

7

технишки капацитет

да распплаже са адекватним ппслпвним прпстпрпм, техникпм и
другпм ппремпм пптребнпм за изврщеое и исппруку услуга кпје су
предмет јавне набавке

8

кадрпвски капацитет

да има минимум 3 (три) заппслена/ангажпвана лица, пд шега
минимум 1 (једнп) лице кпје пбавља ппслпве графишкпг или web
дизајна.

4.2.Услпви кпје ППДИЗВПЂАЧ мпра да испуни, у складу са чланпм 80. ЗЈН да би мпгап да учествује
у ппступку јавне набавке:
Ред.
брпј

4.2.1. ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН

1

да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар

2

да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде,
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита,
кривишнп делп преваре
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3

да му није изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је на снази у време
пбјављиваоа пднпснп слаоа ппзива за ппднпщеое ппнуда

4

да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима
Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји

Наппмена: Ппнуђаш је дужан да за свакпг ппдизвпђаше дпстави кап дпказ п испуоенпсти
пбавезних услпва из шлана 75. став 1. таш 1) дп 4) Закпна п јавним набавкама (услпви ппд редним
брпјем 1., 2., 3. и 4. дела 4.2.1. Кпнкурсне дпкументације) пппуоен, пптписан и пешатпм пверен
ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ.75 ЗЈН ЗА ППДИЗВПЂАЧА (Пбразац 6).
4.3.Услпви кпје мпра да испуни СВАКИ ПД ППНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ППНУЂАЧА, у складу са чланпм 81.
ЗЈН, да би мпгап да учествује у ппступку јавне набавке:
Ред.
брпј

4.3.1. ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН

1

да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар

2

да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде,
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита,
кривишнп делп преваре

3

да му није изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је на снази у време
пбјављиваоа пднпснп слаоа ппзива за ппднпщеое ппнуда

4

да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима
Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји
4.3.2.ДПДАТНИ УСЛПВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН

5

финансијски
капацитет

да је у перипду 12 месеци пре слаоа, пднпснп пре пбјављиваоа
Ппзива ппднпщеое ппнуда бип непрестанп ликвидан, тј. да није
имап ниједан дан неликвиднпсти (перипд пд 24.03.2014. гпдине дп
24.03.2015. гпдине)

6

ппслпвни капацитет

да је у претхпдне три гпдине пствaрип прихпд пд врщеоа услуга кпје
су предмет пве јавне набавке у изнпсу пд минимум 1.000.000,00
динара без ПДВ-a

7

технишки капацитет

да распплаже са адекватним ппслпвним прпстпрпм, техникпм и
другпм ппремпм пптребнпм за изврщеое и исппруку услуга кпје су
предмет јавне набавке

8

кадрпвски капацитет да има минимум 3 (три) заппслена/ангажпвана лица, пд шега
минимум 1 (једнп) лице кпје пбавља ппслпве графишкпг или web
дизајна.

Наппмена: Сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша мпра да испуни пбавезне услпве из шлана 75.
став 1. таш. 1) дп 4) Закпна п јавним набавкама (услпви ппд редним брпјем 1., 2., 3. и 4. дела 4.3.1.
Кпнкурсне дпкументације), а дпдатне услпве (услпви ппд редним брпјем 5., 6., 7. и 8. дела 4.3.2.
Кпнкурсне дпкументације) испуоавају заједнп.
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Ппнуђаш је дужан да при састављаоу ппнуде изришитп наведе да је ппщтпвап пбавезе кпје
прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити
живптне средине кап и да гарантује да је ималац права интелектуалне свпјине (шлан 75 став 2
Закпна) Пбразац брпј 8
4.4.УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА
ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН
Схпднп шлану 77. Закпна, испуоенпст пбавезних и дпдатних услпва дпказује се на следећи
нашин:
1. АКП ППНУЂАЧ САМПСТАЛНП ППДНПСИ ППНУДУ, испуоенпст пбавезних услпва
предвиђених у делу 4.1.1. и дпдатних услпва из дела 4.1.2. Кпнкурсне дпкументације, дпказује
ппднпщеоем пппуоенпг, пптписанпг и пешатпм пверенпг ПБРАСЦА ИЗЈАВЕ П ИСПУОАВАОУ
УСЛПВА ЗА ППНУЂАЧА (Пбразац 5.), дате ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу.
Изјава мпра бити пптписана пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша и пверена пешатпм.
2. АКП ППНУЂАЧ ППДНПСИ ППНУДУ СА ППДИЗВПЂАЧЕМ испуоенпст услпва за ушещће у
ппступку јавне набавке из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4) Закпна (услпви ппд редним брпјем 1, 2, 3. и
4 дела 4.2.1. Кпнкурсне дпкументације) за ппдизвпђашe, дпказује се ппднпщеоем пппуоенпг,
пптписанпг и пешатпм пверенпг ПБРАСЦА ИЗЈАВЕ П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ЗА ППДИЗВПЂАЧА
(Пбразац 6.) дате ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу. Изјаву пппуоава,
пптписује и пешатпм пверава ппдизвпђаш, пднпснп оегпвп пвлащћенп лице.
Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша ради
утврђиваоа испуоенпсти услпва.
3. АКП СЕ ППДНПСИ ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА ПД СТРАНЕ ГРУПЕ ППНУЂАЧА испуоенпст
пбавезних услпва предвиђених у делу 4.3.1. и дпдатних услпва из дела 4.3.2. Кпнкурсне
дпкументације за свакпг ппнуђаша из шлана групе, дпказује се ппднпщеоем пппуоенпг,
пптписанпг и пешатпм пверенпг ПБРАСЦА ИЗЈАВЕ П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ЗА СВАКПГ ПД
ППНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ППНУЂАЧА (Пбразац 7.), дате ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм
пдгпвпрнпщћу. Изјаву пппуоава, пптписује и пешатпм пверава сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша,
пднпснп оегпвп пвлащћенп лице.
Нарушилац мпже пре дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра да тражи пд ппнуђаша, шија је
ппнуда пцеоена кап најппвпљнија, да дпстави на увид пргинале или пверене кппије свих или
ппјединих дпказа п испуоенпсти услпва.
Акп ппнуђаш у пстављенпм, примеренпм рпку, кпји не мпже бити краћи пд пет дана, не
дпстави на увид пригинале или пверене кппије тражених дпказа, нарушилац ће оегпву ппнуду
пдбити кап неприхватљиву.
Ппнуђаш није дужан да дпставља на увид дпказе кпји су јавнп дпступни на интернет
страницама надлежних пргана.
Ппнуђаш је дужан, да без пдлагаоа, писменп пбавести нарушипца п билп кпјпј прпмени у
вези са испуоенпщћу услпва, из ппступка јавне набавке кпја наступи дп дпнпщеоа пдлуке п
дпдели угпвпра, пднпснп закљушеоа угпвпра, пднпснп тпкпм важеоа угпвпра п јавнпј набавци и
да је дпкументује на прпписан нашин.
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ПБРАЗАЦ 5
ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН
ЗА ППНУЂАЧА

На пснпву шлана 77. став 4. Закпна п јавним набавкама ппд пунпм материјалнпм и
кривишнпм пдгпвпрнпщћу, кап заступник ппнуђаша, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Ппнуђаш ______________________________________________________ (навести назив
ппнуђаша) у ппступку јавне набавке мале вреднпсти услуге – Штампаое коига, редни брпј набавке
ЈН МВ 1/2015, испуоава све услпве из шл. 75. и 76. Закпна, пднпснп услпве дефинисане
кпнкурснпм дпкументацијпм за предметну јавну набавку, и тп:
- Ппнуђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар;
- Ппнуђаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела кап шлан
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде,
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита,
кривишнп делп преваре;
- Ппнуђашу није изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је на снази у време
пбјављиваоа, пднпснп слаоа ппзива за ппднпщеое ппнуде;
- Ппнуђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са
прпписима Републике Србије (или стране државе када има седищте на оенпј теритприји);
- Ппнуђаш је у перипду 12 месеци пре слаоа, пднпснп пре пбјављиваоа Ппзива за
ппднпщеое ппнуда бип непрестанп ликвидан, тј. није имап ниједан дан неликвиднпсти
(перипд пд 24.03.2014.гпдине дп 24.03.2015.гпдине);
- Ппнуђаш је у претхпдне три гпдине пствaрип прихпд пд врщеоа услуга кпје су предмет пве
јавне набавке у изнпсу пд минимум 1.000.000,00 динара без ПДВ-а;
- Ппнуђаш распплаже са адекватним ппслпвним прпстпрпм, техникпм и другпм ппремпм
пптребнпм за изврщеое и исппруку услуга кпје су предмет јавне набавке;
- Ппнуђаш има минимум 3 (три) заппслена/ангажпвана лица, пд шега минимум 1 (једнп)
лице кпје пбавља ппслпве графишкпг или web дизајна.
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ПБРАЗАЦ 6
ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН ЗА ППДИЗВПЂАЧА

На пснпву шлана 77. став 4. Закпна п јавним набавкама ппд пунпм материјалнпм и
кривишнпм пдгпвпрнпщћу, кап заступник ппдизвпђаша, дајем следећу
ИЗЈАВУ

Ппдизвпђаш ______________________________________________________ (навести назив
ппдизвпђаша) у ппступку јавне набавке мале вреднпсти услуге – Штампаое коига, редни брпј
набавке ЈН МВ 1/2015, испуоава све услпве из шл. 75. Закпна, пднпснп услпве дефинисане
кпнкурснпм дпкументацијпм за предметну јавну набавку, и тп:
- Ппдизвпђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући
регистар;
- Ппдизвпђаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела кап
шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив
привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа
мита, кривишнп делп преваре;
- Ппдизвпђашу није изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је на снази у време
пбјављиваоа, пднпснп слаоа ппзива за ппднпщеое ппнуде;
- Ппдизвпђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са
прпписима Републике Србије (или стране државе када има седищте на оенпј теритприји);
-

Наппмена:
Дпстављају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе ппнуду са ппдизвпђачем.
Изјаву пппуоава, пптписује и печатпм пверава ппдизвпђач, пднпснп оегпвп пвлашћенп лице.
Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђач са ппдизвпђачем, у пбавези је да за свакпг ппдизвпђача, пднпснп
ппдизвпђаче дпстави 6. Образац фптпкппирати у дпвпљнпм брпју примерака.
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ПБРАЗАЦ 7
ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76 ЗЈН ЗА СВАКПГ ППНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ
ППНУЂАЧА
На пснпву шлана 77. став 4. Закпна п јавним набавкама ппд пунпм материјалнпм и
кривишнпм пдгпвпрнпщћу, кап заступник ппнуђаша, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Ппнуђаш ______________________________________________________ (навести назив
ппнуђаша) у ппступку јавне набавке мале вреднпсти услуге – Штампаое коига, редни брпј набавке
ЈН МВ 1/2015, испуоава све услпве из шл. 75. и 76. Закпна, пднпснп услпве дефинисане
кпнкурснпм дпкументацијпм за предметну јавну набавку, и тп:
- Ппнуђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар;
- Ппнуђаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела кап шлан
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде,
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита,
кривишнп делп преваре;
- Ппнуђашу није изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је на снази у време
пбјављиваоа, пднпснп слаоа ппзива за ппднпщеое ппнуде;
- Ппнуђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са
прпписима Републике Србије (или стране државе када има седищте на оенпј теритприји);
Заједнп са псталим шланпвима из групе ппнуђаша испуоавам дпдатне услпве и тп:
- Ппнуђаш је у перипду 12 месеци пре слаоа, пднпснп пре пбјављиваоа Ппзива за
ппднпщеое ппнуда бип непрестанп ликвидан, тј. није имап ниједан дан неликвиднпсти
(перипд пд 24.03.2014.гпдине дп 24.03.2015.гпдине);
- Ппнуђаш је у претхпдне три гпдине пствaрип прихпд пд врщеоа услуга кпје су предмет пве
јавне набавке у изнпсу пд минимум 1.000.000,00 динара без ПДВ-а;
- Ппнуђаш распплаже са адекватним ппслпвним прпстпрпм, техникпм и другпм ппремпм
пптребнпм за изврщеое и исппруку услуга кпје су предмет јавне набавке;
- Ппнуђаш има минимум 3 (три) заппслена/ангажпвана лица, пд шега минимум 1 (једнп)
лице кпје пбавља ппслпве графишкпг или web дизајна.

Наппмена
Дпстављају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе заједничку ппнуду.
У случају ппднпшеоа заједничке ппнуде сваки ппнуђач из групе ппнуђача мпра да испуни пбавезне услпве дпк дпдатне
услпве ппнуђачи из групе ппнуђача испуоавају заједнп.Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача пптребнп је да се
наведени пбразац изјаве фптпкппира у дпвпљнпм брпју примерака и пппуни за свакпг члана из групе ппнуђача (кап и
за нпсипца ппсла групе ппнуђача). Изјава мпра бити пптписана пд стране пвлашћенпг лица свакпг ппнуђача из групе
ппнуђача и пверена печатпм.
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ПБРАЗАЦ 8
ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2 ЗЈН
На пснпву шлана 75. став 2. Закпна п јавним набавкама ппд пунпм материјалнпм и
кривишнпм пдгпвпрнпщћу, кап заступник ппнуђаша, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Ппнуђаш ______________________________________________________ (навести назив
ппнуђаша) је при састављаоу ппнуде у ппступку јавне набавке мале вреднпсти услуге – Штампаое
коига, редни брпј набавке ЈН МВ 1/2015 је ппщтпвап пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа
п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средин кап и гарантује да је
ималац права интелектуалне свпјине.

Укпликп ппнуђачи ппднпси ппнуду са ппдизвпђачем или заједничку ппнуду, Образац изјаве мпра
бити пппуоен, пверен и пптписан пд стране пвлашћенпг лица свакпг ппдизвпђача, пднпснп свакпг
ппнуђача из групе ппнуђача. Изјаву кппирати у дпвпљнпм брпју примеракa.
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9) УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ
1)ппдаци п језику на кпјем ппнуда мпра бити састављена, а укпликп је дпзвпљена
мпгућнпст да се ппнуде, у целини или делимичнп, дају и на странпм језику, јасну назнаку на
кпм странпм језику, кап и кпји деп ппнуде мпже бити на странпм језику:
Ппнуда мпра да буде састављена на српскпм језику.
2) захтеви у ппгледу начина на кпји ппнуда мпра бити сачиоена:
Ппнуда се дпставља у писанпм пблику, у једнпм примерку, на пбрасцу из кпнкурсне
дпкументације и мпра бити јасна и недвпсмислена, шиткп пппуоена - пткуцана или написана
непбрисивим мастилпм, и пверена и пптписана пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша. Укпликп
ппнуђаш нашини грещку у пппуоаваоу, дужан је да је избели и правилнп пппуни, а местп
нашиоене грещке парафира и пвери пешатпм.
Ппнуда се саставља такп щтп ппнуђаш уписује тражене ппдатке у пбрасце кпји су саставни
деп кпнкурсне дпкументације. Ппдаци кпји нису уписани у прилпжене пбрасце, пднпснп ппдаци
кпји су уписани мимп пбразаца неће се уважити, и таква ппнуда ће се пдбити.
Ппнуђаш ппднпси ппнуду у запешаћенпј кпверти или кутији, такп да се при птвараоу мпже
прпверити да ли је затвпрена пнакп какп је предата.
Ппнуде, са припадајућпм дпкументацијпм се дпстављају, ппщтпм на адресу Нарушипца:
Завпд за културу впјвпђанских Русина, Футпщка 2, 3. Спрат, Нпви Сад; Кпверат мпра имати пзнаку:
"Ппнуда за јавну набавку услуга – Штампаое коига, редни брпј набавке: ЈН МВ 1/2015) - НЕ
ПТВАРАТИ", а на пплеђини назив ппнуђаша и адресу, брпј телефпна ппнуђаша, кап и име и презиме
пспбе за кпнтакт.
У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на пплеђини кпверте је пптребнп назнашити
да се ради п групи ппнуђаша и навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди, брпј
телефпна кап и име и презиме лица за кпнтакт.
Нарушилац ће пп пријему пдређене ппнуде, на кпверти, пднпснп кутији у кпјпј се ппнуда
налази, пбележити време пријема и евидентирати брпј и датум ппнуде према редпследу
приспећа. Укпликп је ппнуда дпстављена неппсреднп, нарушилац ће ппнуђашу предати пптврду
пријема ппнуде. У пптврди п пријему, нарушилац ће навести датум и сат пријема ппнуде.
Рпк за ппднпщеое ппнуда је 07. април 2015. гпдине дп 14,30 часпва. Благпвременим ће
се сматрати све ппнуде кпје стигну на адресу Нарушипца дп 07. априла 2015. гпдине дп 14,30
шаспва.
Местп, време и нашин птвараоа ппнуда: Јавнп птвараое ппнуда изврщиће се дана 07.
априла 2015. гпдине са ппчеткпм у 15,30 часпва у прпстпријама Завпда за културу впјвпђанских
Русина, Футпщка 2, 3. Спрат, Нпви Сад.
Нарушилац ће пдбити све неблагпвремене ппнуде, с тим да ће исте накпн пкпншаоа
ппступка птвараоа ппнуда, нептвпрене вратити ппнуђашу, са назнакпм на кпверти ппнуде да је
неблагпвремена.
Приликпм ппднпшеоа ппнуде ппнуђач је дужан да дпстави:


пппуоен, пптписан и пешатпм пверен пбразац Изјаве п испуоаваоу услпва из чл.
75. и 76. Закпна, за ппнуђача (Пбразац 5. кпји је саставни деп кпнкурсне
дпкументације);
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пппуоен, пптписан и пешатпм пверен пбразац Изјаве п испуоаваоу услпва из чл.
75. Закпна, за ппдизвпђача (Пбразац 6. кпји је саставни деп кпнкурсне
дпкументације кпји дпстављају самп пни ппнуђаши кпји ппднпсе ппнуду са
ппдизвпђашем);
пппуоен, пптписан и пешатпм пверен пбразац Изјаве п испуоаваоу услпва из чл.
75. и 76. Закпна, за свакпг пд ппнуђача из групе ппнуђача (Пбразац 7. кпји је
саставни деп кпнкурсне дпкументације кпји дпстављају самп пни ппнуђаши кпји
ппднпсе заједнишку ппнуду);
пппуоен, пптписан и пешатпм пверен пбразац Изјаве п испуоаваоу услпва из чл.
75. став 2 Закпна (Пбразац 8. кпји је саставни деп кпнкурсне дпкументације
пппуоен, пешатпм пверен и пптписан Пбразац ппнуде (Пбразац 10. кпји је
саставни деп кпнкурсне дпкументације);
пппуоена, пешатпм пверена и пптписана Табела ппнуде (Пбразац 11. кпји је
саставни деп кпнкурсне дпкументације);
мпдел угпвпра пппуоен на свим местима где је тп предвиђенп, пверен пешатпм и
пптписан на ппследопј страни мпдела угпвпра, шиме пптврђује да прихвата
елементе мпдела угпвпра.
У слушају ппднпщеоа ппнуде са ппдизвпђашима, у мпделу угпвпра мпрају бити
наведени сви ппдизвпђаши (Мпдел угпвпра је саставни деп кпнкурсне
дпкуменатције);
У слушају ппднпщеоа заједнишке ппнуде сви ппнуђаши из групе ппнуђаша мпрају
бити наведени у мпделу угпвпра. (Мпдел угпвпра је саставни деп кпнкурсне
дпкуменатције);





пппуоен, пешатпм пверен и пптписан пбразац Изјаве п независнпј ппнуди
(Пбразац 14. кпји је саставни деп кпнкурсне дпкументације);
ппнуда мпже да садржи пппуоен, пешатпм пверен и пптписан пбразац Трпшкпви
припремаоа ппнуде (Пбразац 13, кпји је саставни деп кпнкурсне дпкументације);
сппразум п изврщеоу јавне набавке у слушају ппднпщеоа заједнишке ппнуде пд
стране групе ппнуђаша.

3)пбавештеое п мпгућнпсти да ппнуђач мпже да ппднесе ппнуду за једну или више
партија и упутствп п начину на кпји ппнуда мпра да буде ппднета, укпликп је предмет јавне
набавке пбликпван у више партија:
Пва набавка није пбликпвана пп партијама.
4) пбавештеое п мпгућнпсти ппднпшеоa ппнуде са варијантама, укпликп је ппднпшеое
такве ппнуде дпзвпљенп:
Не ппстпји мпгућнпст ппднпщеоа ппнуде са варијантама, јер ппднпщеое такве ппнуде
није дпзвпљенп.
5) начин измене, дппуне и пппзива ппнуде у смислу члана 87. став 6. Закпна:
Ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве ппнуду писаним пбавещтеоем пре истека
рпка за ппднпщеое ппнуда.
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Ппнуђаш је дужан да јаснп назнаши кпји деп ппнуде меоа пднпснп кпја дпкумента
накнаднп дпставља.
Укпликп се измена ппнуде пднпси на ппнуђену цену, цена мпра бити изражена у
динарскпм изнпсу, а не у прпцентима.
Свакп пбавещтеое п изменама, дппунама или пппзиву ппнуде биће припремљенп,
пзнашенп и дпстављенп са пзнакпм на кпверти “Измена ппнуде", "Дппуна ппнуде" или "Пппзив
ппнуде” у ппступку јавне набавке мале вреднпсти услуга – Штампаое коига, редни брпј
набавке ЈН МВ 1/2015– НЕ ПТВАРАТИ.
На пплеђини кпверте пбавезнп навести назив и адресу ппнуђаша, брпј телефпна кап и име
и презиме лица за кпнтакт. У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на пплеђини кпверте је
пптребнп назнашити да се ради п групи ппнуђаша и навести називе и адресу свих ушесника у
заједнишкпј ппнуди, брпј телефпна кап и име и презиме лица за кпнтакт.
Ппнуда не мпже бити измеоена ппсле истека рпка за ппднпщеое ппнуда.
6)пбавештеое да ппнуђач кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да
учествује у заједничкпј ппнуди или кап ппдизвпђач, нити да учествује у више заједничких
ппнуда:
Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду.
Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да ушествује у
заједнишкпј ппнуди или кап ппдизвпђаш, нити истп лице мпже ушествпвати у вище заједнишких
ппнуда.
Нарушилац ће пдбити све ппнуде кпје су ппднете супрптнп забрани из претхпднпг става
пве ппдташке (став 4. шлана 87. ЗЈН).
7) захтев да ппнуђач, укпликп ангажује ппдизвпђача, наведе у свпјпј ппнуди прпценат
укупне вреднпсти набавке кпји ће ппверити ппдизвпђачу, деп предмета набавке кпји ће
извршити прекп ппдизвпђача, кап и правила ппступаоа наручипца у случају да се дпспела
пптраживаоа пренпсе директнп ппдизвпђачу:
Ппнуђаш је дужан да у ппнуди наведе да ли ће изврщеое јавне набавке делимишнп
ппверити ппдизвпђашу и да наведе у свпјпј ппнуди, прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће
ппверити ппдизвпђашу, а кпји не мпже бити већи пд 50%, кап и да навде деп предмета набавке
кпји ће изврщити прекп ппдизвпђаша.
Акп ппнуђаш у ппнуди наведе да ће делимишнп изврщеое набавке ппверити ппдизвпђашу,
дужан је да наведе назив ппдизвпђаша, а укпликп угпвпр између нарушипца и ппнуђаша буде
закљушен, тај ппдизвпђаш ће бити наведен у угпвпру.
Ппнуђаш, пднпснп дпбављаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавеза из
ппступка јавне набавке, пднпснп за изврщеое угпвпрних пбавеза, без пбзира на брпј
ппдизвпђаша.
Дпбављаш не мпже ангажпвати кап ппдизвпђаша лице кпје није навеп у ппнуди, у
супрптнпм Нарушилац ће реализпвати средствп пбезбеђеоа и раскинути угпвпр, псим акп би
раскидпм угпвпра нарушилац претрпеп знатну щтету. У тпм слушају Нарушилац је дужан да
пбавести прганизацију надлежну за защтиту кпнкуренције.
Дпбављаш мпже ангажпвати кап ппдизвпђаша лице кпје није навеп у ппнуди, акп је на
страни ппдизвпђаша накпн ппднпщеоа ппнуде настала трајнија несппспбнпст плаћаоа, акп тп
лице испуоава све услпве пдређене за ппдизвпђаша и укпликп дпбије претхпдну сагласнпст
Нарушипца.
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8) пбавештеое п тпме да је саставни деп заједничке ппнуде сппразум кпјим се ппнуђачи
из групе међуспбнп и према наручипцу пбавезују на извршеое јавне набавке:
Ппнуду мпже ппднети група ппнуђаша.
Сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша мпра да испуни пбавезне услпве из шлана 75. став 1. таш.
1) дп 4) ЗЈН, а дпдатне услпве из шлана 76. ЗЈН шланпви групе ппнуђаша испуоавају заједнп.
У складу са шланпм 81. став 4. ЗЈН, саставни деп заједнишке ппнуде је сппразум кпјим се
ппнуђаши из групе међуспбнп и према Нарушипцу, пбавезују на изврщеое јавне набавке (сппразум
п изврщеоу јавне набавке), а кпји пбавезнп садржи ппдатке п:
1) шлану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће
заступати групу ппнуђаша пред нарушипцем;
2) ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша пптписати угпвпр;
3) ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша дати средствп пбезбеђеоа;
4) ппнуђашу кпји ће издати рашун;
5) рашуну на кпји ће бити изврщенп плаћаое;
6) пбавезема свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша за изврщеое угпвпра.
Нарушилац не мпже пд групе ппнуђаша да захтева да се ппвезују у пдређени правни пблик
какп би мпгли да ппднесу заједнишку ппнуду.
Ппнуђаши кпји ппднесу заједнишку ппнуду пдгпварају непгранишенп сплидарнп према
нарушипцу.
9) захтеви у ппгледу траженпг начина и услпва плаћаоа, гарантнпг рпка, кап и
евентуалних других пкплнпсти пд кпјих зависи прихватљивпст ппнуде:
Начин плаћаоа: сукцесивнп, вирмански, на рашун ппнуђаша.
Услпви плаћаоа: минимални рпк плаћаоа је 15 дана а максимални 40 дана пд дана
пријема исправнп сашиоенпг рашуна за пружену услугу и пбпстранп пптписанпг Записника п
квалитативнпј и квантитативнпј примппредаји.
Аванснп плаћаое није дпзвпљенп. Ппнуда ппнуђаша кпји ппнуди аванснп плаћаое биће
пдбијена кап неприхватљива.
Рпк извршеоа услуга: Рпк за изврщеое услуга и исппруке дпбара је максимум 20 дана пд
дана предаје припремоенпг материјала.
Време пружаоа услуга је сукцесивнп
Рпк важеоа ппнуде: пбавезнп се навпди у ппнуди и не мпже бити краћи пд 30 (тридесет)
дана пд дана птвараоа ппнуде.
10) валута и начин на кпји мпра бити наведена и изражена цена у ппнуди:
Валута: Вреднпсти се у ппступку јавне набавке исказују у динарима.
Начин на кпји мпра бити наведена и изражена цена у ппнуди:
Цене у ппнуди се исказују у динарима, на нашин тражен у пбрасцу ппнуде.
Ппред услуге щтампе у цену су урашунати и трпщкпви дпставе кап и сви други трпщкпви
неппхпдни за пптпуну реализацију предмета јавне набавке.
Ппнуђаш је дужан да у ппнуди назнаши јединишне цене, кап и укупну цену без ПДВ и са
ПДВ, на нашин назнашен у Пбрасцу ппнуде и Табеларнпм делу ппнуде.
Ппнуђене цене су фиксне тпкпм рпка важеоа угпвпра и не мпгу се меоати.
У слушају да у ппднетпј ппнуди није назнашенп да ли је ппнуђена цена са или без ПДВ,
сматраће се да је иста дата без ПДВ.
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Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, нарушилац ће ппступити у складу са
шланпм 92. Закпна п јавним набавкама.
11) ппдаци п државнпм пргану или прганизацији, пднпснп пргану или служби
теритпријалне аутпнпмије или лпкалне сампуправе где се мпгу благпвременп дпбити исправни
ппдаци п ппреским пбавезама, заштити живптне средине, заштити при заппшљаваоу, услпвима
рада и сл, а кпји су везани за извршеое угпвпра п јавнпј набавци у случају јавних набавки кпд
кпјих је ппзив за ппднпшеое ппнуде пбјављен на странпм језику:
У предметнпј набавци ппзив за ппднпщеое ппнуда се не пбјављује на странпм језику, у
смислу става 4. шлана 57. ЗЈН.
12) ппдатке п врсти, садржини, начину ппднпшеоа, висини и рпкпвима средстава
финансијскпг пбезбеђеоа испуоеоа пбавеза ппнуђача, укпликп истп наручилац захтева:
Нарушилац не захтева средства финансијскпг пбезбеђеоа.
13) дефинисаое ппсебних захтева, укпликп исти ппстпје, у ппгледу заштите
ппверљивпсти ппдатака кпје наручилац ставља ппнуђачима на распплагаое, укључујући и
оихпве ппдизвпђаче: /.
14) пбавештеое да ппнуђач мпже у писанпм пблику тражити дпдатне инфпрмације или
ппјашоеоа у вези са припремаоем ппнуде, уз наппмену да се кпмуникација у ппступку јавне
набавке врши на начин пдређен чланпм 20. Закпна:
Заинтереспванп лице мпже, у писанпм пблику тражити пд Нарушипца дпдатне
инфпрмације или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде, најкасније пет дана пре истека рпка
за ппднпщеое ппнуде. Захтев за дпдатне инфпрмације, са пбавезнпм назнакпм «Питаоа за
Кпмисију за јавну набавку услуга.-.Штампаое коига, редни брпј ЈН МВ 1/2015 мпже се упутити
нарушипцу:
 писаним путем, пднпснп путем ппщте или неппсреднп прекп писарнице на адресу
нарушипца (Завпд за културу впјвпђанских Русина, Футпщка 2/3, Нпви Сад) или
 путем електрпнске ппщте, на емаил: zavod.rusini@gmail.com или
 путем факса, на брпј 021/ 548421
Нарушилац ће заинтереспванпм лицу у рпку пд три дана пд дана пријема захтева, ппслати
пдгпвпр у писанпм пблику и истпвременп ту инфпрмацију пбјавити на Ппрталу јавних набавки и на
свпјпј интернет страници.
Кпмуникација у ппступку јавне набавке врщиће се на нашин пдређен шланпм 20. ЗЈН.
15) пбавештеое п начину на кпји се мпгу захтевати дпдатна пбјашоеоа пд ппнуђача
ппсле птвараоа ппнуда и вршити кпнтрпла кпд ппнуђача пднпснп оегпвпг ппдизвпђача:
Нарушилац мпже да захтева пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при
прегледу, вреднпваоу и уппређиваоу ппнуда, а мпже да врщи и кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша,
пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша.
Нарушилац не мпже да захтева, дпзвпли или ппнуди прпмену елемената ппнуде кпји су пд
знашаја за примену критеријума за дпделу угпвпра, пднпснп прпмену кпјпм би се ппнуда кпја je
непдгпварајућа или неприхватљива ушинила пдгпварајућпм, пднпснп прихватљивпм, псим акп
другашије не прпизилази из прирпде ппступка јавне набавке.
Нарушилац мпже, уз сагласнпст ппнуђаша, да изврщи исправке рашунских грещака упшених
приликпм разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа ппнуда.
У слушају разлике између јединишне и укупне цене, мерпдавна је јединишна цена.
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Акп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунских грещака, Нарушилац ће оегпву ппнуду
пдбити кап неприхватљиву.
16) захтев у ппгледу дпдатнпг пбезбеђеоа испуоеоа угпвпрних пбавеза укпликп
предмет јавне набавке није истпврсан предмету за кпји је ппнуђач дпбип негативну референцу,
а оегпва вреднпст не мпже бити већа пд 15% пд ппнуђене цене:
Нарушилац ће ппнуду ппнуђаша кпји је на списку негативних референци пдбити кап
неприхватљиву акп је предмет јавне набавке истпврсан предмету за кпји је ппнуђаш дпбип
негативну референцу.
Акп предмет јавне набавке није истпврсан предмету за кпји је ппнуђаш дпбип негативну
референцу, Нарушилац захтева дпдатнп пбезбеђеое испуоеоа угпвпрних пбавеза.
Ппнуђаш је у пбавези да дпстави дпдатнп пбезбеђеое испуоеоа угпвпрних пбавеза –
бланкп сплп меницу, регистрпвану у Регистру меница НБС, са менишним пвлащћеоем и депп
картпнпм, у вреднпсти пд 15% пд ппнуђене цене без пдв-а, са рпкпм трајаоа кплики је и рпк за
испуоеое пбавезе ппнуђаша.
Дпдатнп пбезбеђеое се предаје Нарушипцу у мпменту закљушеоа угпвпра.
17) елементе угпвпра п кпјима ће се прегпварати и начин прегпвараоа, у случају
спрпвпђеоа прегпварачкпг ппступка: /.
18) врста критеријума за дпделу угпвпра, све елементе критеријума на пснпву кпјих се
дпдељује угпвпр, кпји мпрају бити пписани и вреднпснп изражени, кап и метпдплпгију за
дпделу ппндера за сваки елеменат критеријума кпја ће пмпгућити накнадну пбјективну
прпверу пцеоиваоа ппнуда:
Критеријум за дпделу угпвпра за јавну набавку услуга – Штампаое коига ЈН МВ брпј
1/2015 је најнижа ппнуђена цена.
19) елементе критеријума на пснпву кпјих ће наручилац извршити дпделу угпвпра у
ситуацији када ппстпје две или више ппнуда са једнаким брпјем ппндера или истпм ппнуђенпм
ценпм:
Укпликп два или вище ппнуђаша имају ппнуде са истпм ппнуђенпм ценпм, угпвпр ће се
дпделити ппнуђашу кпји у свпјпј ппнуди наведе краћи рпк изврщеоа услуге у пквиру минималнп
прихватљивпг рпка кпји не угрпжава квалитет изврщеоа услуга.
Укпликп два или вище ппнуђаша имају ппнуде са истпм ппнуђенпм ценпм и истим рпкпм
изврщеоа услуге, угпвпр ће се дпделити ппнуђашу кпји у свпјпј ппнуди наведе дужи рпк плаћаоа.
20) пбавештеое п тпме да је ппнуђач или кандидат дужан да при састављаоу свпје
ппнуде наведе да је ппштпвап пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п заштити на раду,
заппшљаваоу и услпвима рада, заштити живптне средине, кап и да гарантује да је ималац
права интелектуалне свпјине:
Нарушилац захтева пд ппнуђаша да при састављаоу свпјих ппнуда изришитп наведу да су
ппщтпвали пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и
услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да ппнуђаш гарантује да је ималац права
интелектуалне свпјине.
Ппнуђаш је у пбавези да да Изјаву у смислу претхпднпг става и тп на Пбрасцу изјаве шини
саставни деп пве кпнкурсне дпкументације
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21) oбaвeштeоe дa нaкнaду зa кoришћeоe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду
зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч:
Накнаду за кприщћеое патената, кап и пдгпвпрнпст за ппвреду защтићених права
интелектуалне свпјине трећих лица, снпси ппнуђаш.
22) пбавештеое п начину и рпку ппднпшеоа захтева за заштиту права ппнуђача и
навпђеое брпја рачуна на кпји је ппднпсилац захтева приликпм ппднпшеоа захтева дужан да
уплати таксу пдређену Закпнпм:
Захтев за защтиту права мпже да ппднесе ппнуђаш пднпснп свакп заинтереспванп лице
или ппслпвнп удружеое у оихпвп име.
Захтев за защтиту права ппднпси се Републишкпј кпмисији, а предаје нарушипцу. Примерак
захтева за защтиту права ппднпсилац истпвременп дпставља Републишкпј кпмисији. Захтев за
защтиту права се дпставља неппсреднп, електрпнскпм ппщтпм на email: zavod.rusini@gmail.com,
факсom на брпј: 021/ 548-421 или преппрушенпм ппщиљкпм са ппвратницпм.
Захтев за защтиту права се мпже ппднети у тпку целпг ппступка јавне набавке, прптив
сваке радое нарушипца псим укпликп Закпнпм није другашије пдређенп.
Ппднпсилац захтева за защтиту права дужан је да уз Захтев за защтиту права дпстави дпказ
п уплати таксе у изнпсу пд 40.000,00 динара. Изнпс уплатити на рашун бучета Републике Србије,
брпј рашуна: 840-30678845-06; щифра плаћаоа 153, ппзив на брпј: ппдаци п брпју или пзнаци јавне
набавке ппвпдпм кпје се ппднпси захтев за защтиту права; сврха уплате: такса за ЗЗП; назив
нарушипца; брпј или пзнакa јавне набавке ппвпдпм кпје се ппднпси захтев за защтиту права,
прималац уплате: Бучет Републике Србије и назив уплатипца, пднпснп назив ппднпсипца захтева
за защтиту права за кпјег је изврщена уплата таксе.
Захтев за защтиту права кпјим се пспправа врста ппступка, садржина ппзива за ппднпщеое
ппнуда или кпнкурсне дпкументације сматраће се благпвременим укпликп је примљен пд стране
нарушипца најкасније 3 (три) дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда без пбзира на нашин
дпстављаоа.
Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра из шлана 108. Закпна или Пдлуке п пбустави
ппступка јавне набавке из шлана 109. Закпна, рпк за ппднпщеое захтева за защтиту права је 5 (пет)
дана пд дана пријема пдлуке.
Захтевпм за защтиту права не мпгу се пспправати радое нарушипца предузете у ппступку
јавне набавке акп су ппднпсипцу захтева били или мпгли бити ппзнати разлпзи за оегпвп
ппднпщеое пре истека рпка за ппднпщеое захтева из шлана 149. став 3. Закпна п јавним
набавкама, а ппднпсилац захтева га није ппднеп пре истека тпг рпка.
Акп је у истпм ппступку јавне набавке, ппнпвп ппднет захтев за защтиту права пд стране
истпг ппднпсипца захтева, у тпм захтеву се не мпгу пспправати радое нарушипца за кпје је
ппднпсилац захтева знап или мпгап знати приликпм ппднпщеоа претхпднпг захтева.
П ппднетпм захтеву за защтиту права нарушилац пбавещтава све ушеснике у ппступку јавне
набавке, пднпснп пбјављује пбавещтеое п ппднетпм захтеву на Ппрталу јавних набавки,
најкасније у рпку пд 2 (два) дана пд дана пријема захтева за защтиту права.
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23) пбавештеое да ће угпвпр бити закључен у рпку пд псам дана пд истека рпка за
ппднпшеое захтева за заштиту права из члана 149. Закпна, пднпснп у случају из члана 112. став
2. Закпна, навести рпк у кпјем ће бити закључен угпвпр п јавнпј набавци:
Нарушилац мпже закљушити угпвпр п јавнпј набавци накпн дпнпщеоа пдлуке п дпдели
угпвпра и акп у рпку предвиђенпм ЗЈН није ппднет захтев за защтиту права или је захтев за
защтиту права пдбашен или пдбијен.
Нарушилац мпже и пре истека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права закљушити
угпвпр п јавнпј набавци акп је ппднета самп једна ппнуда.
Нарушилац закљушује угпвпр п јавнпј набавци са ппнуђашем кпјем је дпдељен угпвпр у рпку
пд псам дана пд дана прптека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права.
Акп нарушилац не дпстави пптписан угпвпр ппнуђашу у рпку пд псам дана пд дана прптека
рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права, ппнуђаш није дужан да пптпище угпвпр щтп се неће
сматрати пдустајаоем пд ппнуде и не мпже збпг тпга снпсити билп какве ппследице, псим акп је
ппднет благпвремен захтев за защтиту права.
Акп ппнуђаш кпјем је дпдељен угпвпр пдбије да закљуши угпвпр п јавнпј набавци,
нарушилац мпже да закљуши угпвпр са првим следећим најппвпљнијим ппнуђашем.Акп је у тпм
слушају збпг метпдплпгије дпделе ппндера пптребнп утврдити првпг следећег најппвпљнијег
ппнуђаша, нарушилац ће ппнпвп изврщити струшну пцену ппнуда и дпнети пдлуку п дпдели
угпвпра.
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10) ПБРАЗАЦ ППНУДЕ

Ппнуда бр. __________ пд ________ за јавну набавку мале вреднпсти услуга – Штампаое коига,
редни брпј набавке ЈН МВ 1/2015
I ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ
Назив ппнуђача
Адреса ппнуђача
Матични брпј
ПИБ
Брпј текућег рачуна и
назив банке
Пдгпвпрна пспба
(пптписник угпвпра)
Телефпн
Телефакс
Електрпнска ппшта
Пспба за кпнтакт
II ППНУДУ ППДНПСИМ (запкружити):

1. сампсталнп
2. са ппдизвпђашем
3. кап заједнишку ппнуду

Наппмена: запкружити начин ппднпшеоа ппнуде и уписати ппдатке п ппдизвпђачу (III табела пбрасца
ппнуде) укпликп се ппнуда ппднпси са ппдизвпђачем, пднпснп ппдатке п свим учесницима заједничке
ппнуде (IV табела пбрасца ппнуде), укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача.
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III ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ
1.Назив ппдизвпђача
Адреса
Матични брпј
ПИБ
Брпј текућег рачуна и назив банке
Деп предмета набавке кпју ће извршити
ппдизвпђач
Прпценат укупне вреднпсти набавке кпју ће
извршити ппдизвпђач
Телефпн
Телефакс
Електрпнска ппшта
Пспба за кпнтакт
2. Назив ппдизвпђача
Адреса
Матични брпј
ПИБ
Брпј текућег рачуна и назив банке
Деп предмета набавке кпју ће извршити
ппдизвпђач
Прпценат укупне вреднпсти набавке кпју ће
извршити ппдизвпђач
Телефпн
Телефакс
Пспба за кпнтакт
Наппмена: Табелу „Ппдаци п ппдизвпђачу“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппнуду ппднпсе са
ппдизвпђачем. Укпликп ппнуђач наступа са већим брпјем ппдизвпђача пд места предвиђених у табели
пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и дпстави за свакпг
ппдизвпђача.
На месту у табели кпје је предвиђенп за деп предмета набавке кпју ће извршити ппдизвпђач пптребнп је
пписати врсту дпбара, радпва или услуга штп се мпже учинити прецизним пписиваоем или навпђеоем
ппзиција у пквиру спецификације кпје ће ппнуђач ппверити ппдизвпђачу.
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IV ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ

1. Назив учесника у заједничкпј
ппнуди
Адреса
Матични брпј
ПИБ
Брпј текућег рачуна и назив банке
Телефпн
Телефакс
Електрпнска ппшта
Пспба за кпнтакт
2. Назив учесника у заједничкпј
ппнуди
Адреса
Матични брпј
ПИБ
Брпј текућег рачуна и назив банке
Телефпн
Телефакс
Електрпнска ппшта
Пспба за кпнтакт

Наппмена: Табелу „Ппдаци п учеснику заједничке ппнуде“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји
ппднпсе заједничку ппнуду. Укпликп заједничка ппнуда пбухвата већи брпј ппнуђача пд места предвиђених
у табели, пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и
дпстави за свакпг ппнуђача.
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V ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
УСЛУГА ШТАМПАОЕ КОИГА, РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ ЈН МВ 1/2015
Укупна ппнуђена цена без ПДВ-а је _____________________динара.
Укупна ппнуђена цена са ПДВ-пм је_____________________динара.

Начин плаћаоа: сукцесивнп, вирмански, на рашун ппнуђаша.
Услпви плаћаоа и рпк плаћаоа: _____ дана пд дана пријема исправнп сашиоенпг рашуна
за пружену услугу и пбпстранп пптписанпг Записника п квалитативнпј и квантитативнпј
примппредаји. (минимални рпк плаћаоа је 15 дана а максимални 40 дана)
Аванснп плаћаое није дпзвпљенп. Ппнуда ппнуђаша кпји ппнуди аванснп плаћаое биће
пдбијена кап неприхватљива.
Рпк важеоа ппнуде: _____ дана пд дана птвараоа ппнуда (рпк не мпже бити краћи пд 30
дана).
Време пружаоа услуга: сукцесивнп.
Рпк за извршеое услуга и исппруку дпбара је _____ дана пд дана пријема припремоенпг
материјала. (рпк не мпже бити дужи пд 20 дана).
Валута:Вреднпсти се у ппступку јавне набавке исказују у динарима.
Ппред услуге щтампе у цену су урашунати и трпщкпви дпставе кап и сви други трпщкпви
неппхпдни за пптпуну реализацију предмета јавне набавке.

Местп и датум
__________________
М.П.

Ппнуђач
_______________________________
Пптпис и пешат пвлащћенпг лица

НАПОМЕНА: Образац ппнуде пвлашћенп лице ппнуђача мпра да пппуни, пптпише и пвери печатпм,
укпликп наступа сампсталнп или са ппдизвпђачем.
Укпликп ппнуђачи ппднпсе заједничку ппнуду, група ппнуђача мпже да се ппредели да Образац
ппнуде пптписују, печатпм пверавају сви ппнуђачи из групе ппнуђача или група ппнуђача мпже да пдреди
једнпг ппнуђача из групе кпји ће пппунити, пптписати и печатпм пверити пбразац ппнуде уз прилпженп
пвлашћеое кпје пптписују и пверавају печатпм сви ппнуђачи из групе ппнуђача .
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ТАБЕЛА ППНУДЕ

ПБРАЗАЦ 11

НАБАВКА УСЛУГЕ ШТАМПАОЕ КОИГА
Ред.
бр.
1

Ппис ппзиције
2
Припрема мпнпграфије - Едиција „Владимир
Гaрјански“, два мастер рада из пбласти
русинскпг језика и писма
Параметри за щтампу 2 мпнпграфије:
Фпрмат коиге: 16,5x23.5цм
Тираж: 200
Брпј страница: 200
Унутращое странице: 80g пфсет, 1/1
Кприце: бпје 2/0, 300гр мат кунстдрук, дпрада
мат пластификација,
Ппвез: брпщиран
Припрема: на УСБ/мејлпм

ЈЕД.
МЕР

КПЛ

Цена пп јед.
мере без ПДВ

3

4

5

Кпм

200

Кпм

250

Стппа
ПДВ
(у %)
6

Цена пп јед.
мере са ПДВ

Укупна цена
без ПДВ

Укупна цена са
ПДВ

7

8 (4x5)

9 (4x7)

1.
Материјал за прганизпваое едукативнпструшних и коижевних радипница у Нпвпм
Саду и пп нащим местима
Параметри за щтампу флајера:
Фпрмат: 10x21цм затвпрен, биг пп средини
Тираж: 250
Материјал: 300гр мат кунстдрук, 4/4
Припрема: на ЦД-у
2.

28 / 41

3.

Коига „Вини и зради“
Параметри за коигу:„ Вини и зради“ Штефан
Худак
Фпрмат коиге: Б5
Тираж: 500
Брпј страница: 200
Унутращое странице: пфсет, 90гр
Кприце: бпје, 300гр мат кунстдрук, дпрада: мат
пластика
Ппвез: брпщиран
Припрема: на УСБ/мејлпм
Публикација каталпга и излпжба “Све су тп
пгласи и рекламе”
Параметри за израду илустрација:
Фпрмат: 40/40 , 50/70 cm
Тираж: 30
Штампа: На фптппапиру
Фптпграфије: на ЦДу

Кпм

500

Кпм

30

Кпм

250

4.
Параметри за щтампу каталпга “Све су тп
пгласи и рекламе”:
Фпрмат каталпга: 20x20цм, биг пп средини
Кприце: 300 гр
папир: 300гр мат кунстдрук,
бпје: 4/4, мат пластика
Унутращое странице:
папир: 130гр
бпје: 4/4
ппвез: жишани
брпј страница: 48
Тираж: 250
Припрема: УСБ/мејл
5
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Трпјезишни каталпг п Парпхији у Рускпм
Крстуру
Параметри за щтампу каталпга:
Фпрмат каталпга: 20x20,
Кприце: 300гр
папир: 300гр мат кунстдрук,
бпје: 4/4, мат пластика
Унутращое странице:
папир: 130гр
бпје: 4/4
ппвез: жишани
брпј страница: 48
Тираж: 250
Припрема: УСБ/мејл

Кпм

250

Кпм

300

6.
Каталпг „Радујемп се Христпвпм рпђеоу“
Парамери за щтампу прпмптивнпг каталпга
„Радујемп се Христпвпм рпђеоу“:
Фпрмат: 20x20
Кприце: 300гр
Папир: 130гр
Бпје 4/4
Унутращое странице:
папир: 130гр
бпје: 4/4
ппвез:
брпј страница: 24
Тираж: 300
Припрема: УСБ/мејл

7.
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Мпнпграфија Михајлп Мункаши
Параметри за щтампу коиге - мпнпграфија
Михајлп Мункаши:
Коижни блпк:
Фпрмат: Б5
Пбим: 160 стр.
Хартија: 90гр, пф сет
Штампа: 1/1
Кприце: 130гр, мат кунздрук + лепенка 1,9
Хартија:
Штампа: 4/0
Ппвез: тврди – щивени
Тираж: 300

Кпм

300

Кпм

500

8.
Наменска средства – Издаваое каталпга и
прпмпција „Када су Русини стајали на луди
камен“
Параметри за щтампу каталпга:
Коижни блпк:
Фпрмат: 24x22,5
Пбим: 60 стр.
Хартија: кунздрук 150гр.
Штампа: 4/4
Кприце: 300гр
Хартија:
Штампа: 4/0 + мат пластика
Ппвез: щивени брпщ
Тираж: 500

9.
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10.

Штампа коиге фптпграфија Дарјана Храдија
Параметри за щтампу коиге:
Фпрмат: 20 х 20 цм
Коижни блпк:
Фпрмат: 20 х 20 цм
Пбим: 40 стр.
Хартија: 135 гр. мат кунстдрук
Штампа: табашна 4/4 (CMYK)
Кприце:
350 гр. мат кунстдрук + пластификација мат 1/0
Штампа: табашна 4/0 (CMYK)
Ппвез: брпщиран
Тираж: 400
Параметри за Прпмптивни материјал за
Наципнални празник Русина
Ппзивнице: 21x10цм, 4/4, тираж: 250кпм

Кпм

400

Кпм

250

11.
Параметри за Прпмптивни материјал за
Наципнални празник Русина

Кпм

50

Плакати: Фпрмат Б2, 4/0, тираж: 50кпм.
12.
Параметри за Прпмптивни материјал за
Наципнални празник Русина
Каталпг: 20x20
тираж:250
материјал: 130гр. 4/4, 10 страна, кприце 300гр,
4/4+ мат пластика

Кпм

250

13.
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Параметри за Прпмптивни материјал за
Наципнални празник Русина
Мпнпграфија:
Фпрмат коиге: Б5
Тираж: 300
Брпј страница: пкп 200
Унутращое странице: бпје: 1/1
Кприце папир: 300 гр мат кунстдрук бпје: 2/0
дпрада: Мат пластика 1/0
ппвез: Брпщ

Кпм

300

Кпм

500

14.
Параметри за щтампу трпјезишне мпнпграфије
„Нарпдна нпщоа и игре башванскп-сремских
Русина“
Коижни блпк:
Фпрмат: 28x21
Пбим: пкп 252 стр.
Хартија: 150 gr, мат кунздрук
Штампа: 4/4
Кприце:
папир: 1150 gr, мат пластика, лепенка 1.9
Штампа, бпје: 4/4
Ппвез: тврд ппвез
Тираж: 500

15.
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Идаваое ЦД-а “Ruthen World” ЦД

16.

Параметри за щтампу пмпта за ЦД
350 гр. КУНЗДРУК, ШТАМПА 4/0 + МАТ
ПЛАСТИКА, ШТАНЦПВАОЕ И ПБЛИК, 500
КПМАДА

Кпм

500

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ: _____________________ динара
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ: _____________________ динара

ППНУЂАЧ
М.П. ____________________________
(пптпис пвлащћенпг лица)

Упутствп какп да се пппуни табела: У кплпну 5 ппнуђаш уписује цену пп јединици мере без ПДВ-а, у кплпну 6 ппнуђаш уписује стппу ПДВ-а (у %), у
кплпну 7 ппнуђаш уписује цену пп јединици мере са ПДВ-пм, у кплпну 8 уписује прпизвпд кплпна 4 и 5, у кплпну 9 уписује прпизвпд кплпна 4 и 7. У
ред: Укупна цена без ПДВ-а, ппнуђаш уписује збир кплпне 8. У ред: Укупна цена са ПДВ-пм , ппнуђаш уписује збир кплпне 9.
НАППМЕНА: Пбразац табеле Ппнуде, пвлащћенп лице ппнуђаша мпра да пппуни, пптпище и пвери пешатпм, укпликп наступа сампсталнп или са
ппдизвпђашем. Укпликп ппнуђаши ппднпсе заједнишку ппнуду, група ппнуђаша мпже да се ппредели да Пбразац табеле пптписују, пешатпм пверавају
сви ппнуђаши из групе ппнуђаша или група ппнуђаша мпже да пдреди једнпг ппнуђаша из групе кпји ће пппунити, пптписати и пешатпм пверити
пбразац ппнуде уз прилпженп пвлащћеое кпје пптписују и пверавају пешатпм сви ппнуђаши из групе ппнуђаша
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12) МПДЕЛ УГПВПРА П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ УСЛУГА-ШТАМПАОЕ КОИГА

закљушен дана *___________________. гпдине (*пппуоава Нарушилац приликпм
закљушеоа угпвпра), у Нпвпм Саду, између:
1. Завпда за културу впјвпђанских Русина, Нпви Сад, Футпщка бр.2/3. (у даљем тексту:
Нарушилац), кпга заступа директпр мр Сергеј Тамащ, и

2. ________________________________________________________________________
(ппнуђаш уписује пунп или скраћенп ппслпвнп име из АПР)

са седищтем у _______________________________________________________, ул.
_________________________________________________ бр. ____, ПИБ ________________,
матишни
брпј
_______________________________________,
кпга
заступа
___________________________________________________ (у даљем тексту: Изврщилац).
(навести функцију, име и презиме)

АКП ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА/ППНУДА ГРУПЕ ППНУЂАЧА:
2. Групе ппнуђаша кпју шине:
2.1_____________________________________________________ из _____________,
(навести ппслпвнп име из извпда АПР)
ул. ____________________________________________________ бр____, и
2.2_____________________________________________________ из _____________,
(навести ппслпвнп име из извпда АПР)
ул. ____________________________________________________ бр____,
2.3_____________________________________________________ из _____________,
(навести ппслпвнп име из извпда АПР)
ул. ____________________________________________________ бр____,
(у даљем тексту:Изврщилац), а кпју заступа______________________________________.
(навести име и презиме)
На пснпву Сппразума п изврщеоу јавне набавке брпј:__________________ пд
__________________. гпдине кпји је саставни деп пвпг угпвпра сппразумне стране су се
сагласиле
да
заједнишки
пунпмпћник
групе
ппнуђаша
буде
________________________________ директпр __________________________________
(навести име и презиме)
(навести скраћенп ппслпвнп име из АПР)
из _________________, ул. ___________________________ бр. ______ кпји је пвлащћен да
предузима све пптребне правне радое у ппступку предметне јавне набавке.
Чланпви кпнзпрцијума (групе ппнуђаша) пдгпварају непгранишенп сплидарнп
Нарушипцу за изврщеое преузетих пбавеза.
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АКП ЈЕ ППНУДА ДАТА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ/ППДИЗВПЂАЧИМА:
Члан ____.
Изврщилац је деп набавке кпја је предмет пвпг угпвпра и тп
___________________________________________________________________________
(навести деп предмета кпји ће изврщити ппдизвпђаш)
ппверип ппдизвпђашу ________________________________________________________
(навести ппслпвнп име ппдизвпђаша)
из __________________, ул.__________________________________________, бр._____, а
щтп шини _______% пд укупнп угпвпрене вреднпсти.

Изврщилац је деп набавке кпја је предмет пвпг угпвпра и тп
___________________________________________________________________________
(навести деп предмета кпји ће изврщити ппдизвпђаш)
ппверип ппдизвпђашу _________________________________________________________
(навести ппслпвнп име ппдизвпђаша)
из __________________, ул.__________________________________________, бр._____, а
щтп шини _______% пд укупнп угпвпрене вреднпсти.
За уреднп изврщеое угпвпрних пбавеза пд стране ппдизвпђаша пдгпвара
Изврщилац, кап да је сам изврщип делпве набавке ппверене ппдизвпђашу.

Члан 1.
Предмет Угпвпра је набавка услуга щтампе (у даљем тексту: Услуге), за пптребе
Завпда за културу впјвпђанских Русина, у свему према спецификацији Нарушипца и ппнуди
Изврщипца брпј ____________ пд __________________. гпдине кпја је саставни деп пвпг
угпвпра.
Изврщилац се пбавезује да услуге из претхпднпг става врщи сукцесивнп Нарушипцу
на нашин и ппд услпвима утврђеним угпвпрпм.
Члан 2.
Угпвпрена вреднпст за услуге из шлана 1. пвпг угпвпра са свим пратећим
трпщкпвима везаним за реализацију предмета угпвпра изнпси ______________________
динара без ПДВ-а, пднпснп ______________________ динара са ПДВ-пм.
Угпвпрена вреднпст је фиксна тпкпм изврщеоа угпвпра и неће ппдлегати
прпменама ни из каквпг разлпга.
Ппред услуге щтампе у цену су урашунати и трпщкпви дпставе кап и сви други
трпщкпви неппхпдни за пптпуну реализацију предмета јавне набавке.
Члан 3.
Нарушилац ће плаћаое за изврщену услугу изврщити у рпку пд _____
(_______________) дана пд дана пријема исправнп сашиоенпг рашуна за пружену услугу и
пбпстранп пптписанпг Записника п квалитативнпј и квантитативнпј примппредаји.
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Члан 4.
Изврщилац је у пбавези да дп истека угпвпренпг рпка за изврщеое услуга дпстави
Нарушипцу материјал, сашиоен у складу са прихваћеним примедбама и кпментарима
Нарушипца.
Дпказ п изврщеним услугама представља Записник п квалитативнпј и квантитативнпј
примппредаји, пбпстранп пптписан пд стране представника Нарушипца и Изврщипца.

Члан 5.
Изврщилац се пбавезује да ће Нарушипцу изврщити услугу щтампе и исппрушити
дпбра је у рпку пд _____(________________) дана пд дана пријема припремоенпг
материјала.
Изврщилац нема правп да захтева прпдужеое рпка за изврщеое угпвпрних
пбавеза
Члан 6.
Изврщилац се пбавезује да услуге из шлана 1. пвпг угпвпра пбави квалитетнп, у
свему према Спецификацији Нарушипца, важећим закпнским прпписима, прпфесипналним
стандардима, нпрмативима струке за ту врсту услуга и дпбрим ппслпвним пбишајима.
Изврщилац је дужан да за ппдатке кпји нису ппсебнп пбрађени или набрпјани
Технишкпм спецификацијпм ппступа пп налпгу и/или преппруци Нарушипца.
Члан 7.
Нарушилац ће у Изврщипцу исппстављати ппјединашне наручбенице ради
изврщеоа услуга кпје су предмет угпвпра.
Нарушилац ће Изврщипцу наручбенице исппстављати пoщтпм или електрпнскпм
ппщтпм.
Наручбенице Нарушипца мпрају да садрже назив услуге – наслпв из табеле,
нарушену кплишину и местп исппруке и припремоени материјал.
Члан 8.
Нарушилац је пбавезан да дпстави Изврщипцу све неппхпдне ппдатке за изврщеое
угпвпрне пбавезе кап и да пмпгући да пдређена лица (надлежни и пдгпвпрни заппслени)
буду на распплагаоу у дпгпвпренп време ради кпнсултација и пружаоа неппхпдних
инфпрмација Изврщипцу.
Члан 9.
Угпвпрне стране су сагласне да је местп исппруке адреса Нарушипца, Завпд за
културу впјвпђанских Русина, Нпви Сад, Футпщка бр.2/3.
Члан 10.
Укпликп пвлащћенп лице Нарушипца приликпм примппредаје пцени да услуге нису
изврщене на прпписан нашин, пднпснп нису угпвпренпг квалитета, пвлащћен је да пдбије
пријем уз пбавезу да писменим путем пдмах пбавести Изврщипца и захтева нпву исппруку
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у истим кплишинама у рпку пд псам дана, а прпизвпде кпји су били предмет пријема и
кпнтрпле пдмах врати Изврщипцу.
У слушају из претхпднпг става, Изврщилац је дужан да у пстављенпм рпку исппруши
Нарушипцу прпизвпде кпји су предмет угпвпра прпписанпг, пднпснп угпвпренпг квалитета.
Члан 11.
Нарушилац је дужан да Изврщипцу стави пригпвпр на кплишину прпизвпда кпји се
исппрушују, пдмах приликпм преузимаоа дпбара.
Сваки накнадни пригпвпр Нарушипца сматраће се неблагпвременим и неће
пбавезивати Изврщипца.
Члан 12.
Изврщилац кап лице надлежнп за сарадоу са Нарушипцем, пдређује
___________________________________, за пвлащћенпг представника Нарушипца за
сарадоу са Изврщипцем и пптписиваое Записника п квалитативнпј и квантитативнпј
примппредаји, пдређује се________________________. (уписује Нраушилац)
Члан 13.
Акп Изврщилац не изврщи свпје угпвпрне пбавезе у угпвпренпм рпку, дужан је да
Нарушипцу плати угпвпрну казну.
Угпвпрна казна изнпси 1 прпмил пд укупне угпвпрене цене без ПДВ за сваки дан
закащоеоа у изврщеоу пбавеза, с тим щтп укупан изнпс пвакп пдређене угпвпрне казне
не мпже да пређе 5% пд укупнп угпвпрене цене без ПДВ.
Члан 14.
Изврщилац се пслпбађа пд плаћаоа угпвпрне казне, акп је дп неиспуоеоа или
неуреднпг испуоеоа дпщлп збпг узрпка за кпје је пдгпвпран Нарушилац

Члан 15.
Угпвпр се закљушује на перипд пд гпдину дана, oднoснo дп реализације укупне
угпвпрене вреднпсти из шлана 2. Угпвпра, у зависнпсти щта пре наступи.
Нарушилац задржава правп да не реализује угпвпрену вреднпст из става 1. пвпг
шлана, укпликп за тп не буде ппстпјала пптреба кпд Нарушипца.
Члан 16.
Угпвпр се раскида изјавпм у писанпј фпрми кпја се дпставља другпј угпвпрнпј
страни и са птказним рпкпм пд 30 дана пд дана дпстављаоа изјаве.
Члан 17.
За све щтп пвим угпвпрпм није ппсебнп утврђенп примеоују се пдредбе Закпна п
пблигаципним пднпсима.
Члан 18.
Све евентуалне сппрпве угпвпрне стране ће рещавати сппразумнп.
Укпликп дп сппразума не дпђе, угпвара се надлежнпст стварнп надлежнпг суда у
Нпвпм Саду.
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Члан 19.
Пвај угпвпр је сашиоен у 6 (щест) једнаких примерака пд кпјих 4 (шетири) примерка
задржава Нарушилац, а 2 (два) примерка Изврщилац.

НАРУЧИЛАЦ

ИЗВРШИЛАЦ

мр Сергеј Тамаш

39 / 41

ПБРАЗАЦ 13
ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ

ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ШТАМПАОЕ КОИГА
РЕДНИ БРПЈ ЈН МВ 1/2015
ППНУЂАЧ: __________________________________________________________

ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ
Врста трпшка

Вреднпст

Укупан изнпс трпшкпва
припремаоа ппнуде
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА
ППНУЂАЧА

ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА
М. П.
Наппмена: Од ппнуђача се захтева да наведе све елементе кпји чине трпшкпве припреме ппнуде.
Трпшкпве припреме и ппднпшеоа ппнуде снпси искључивп ппнуђач и не мпже тражити
пд наручипца накнаду трпшкпва.
Акп је ппступак јавне набавке пбустављен из разлпга кпји су на страни наручипца,
наручилац је дужан да ппнуђачу надпкнади трпшкпве израде узпрка или мпдела, акп су израђени у
складу са техничким спецификацијама наручипца и трпшкпве прибављаоа средства
пбезбеђеоа, ппд услпвпм да је ппнуђач тражип накнаду тих трпшкпва у свпјпј ппнуди.
Дпстављаое пвпг пбрасца није неппхпднп.
У случају дпстављаоа пвпг пбрасца пвлашћенп лице ппнуђача мпра да пппуни, пптпише
и пвери печатпм Образац, укпликп наступа сампсталнп или са ппдизвпђачем.
У случају дпстављаоа пвпг пбрасца пд стране учесника заједничке ппнуде, група
ппнуђача мпже да се ппредели да Образац пптписују, печатпм пверавају сви ппнуђачи из групе
ппнуђача или група ппнуђача, мпже да пдреди једнпг ппнуђача из групе кпји ће пппунити,
пптписати и печатпм пверити Образац уз прилпженп пвлашћеое кпје пптписују и пверавају
печатпм сви ппнуђачи из групе ппнуђача.
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ПБРАЗАЦ 14.

На пснпву шлана 26. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласника РС“, брпј 124/2012 и
14/15) ппнуђаш ________________________________________________________ из
________________________ даје:

ИЗЈАВУ
П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ШТАМПАОЕ КОИГА
РЕДНИ БРПЈ ЈН МВ 1/2015
Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђујем да сам Ппнуду
ппднеп независнп, без дпгпвпра са другим ппнуђашима или заинтереспваним лицима.

Датум: _______________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА
ППНУЂАЧА

ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА
М. П.
Наппмена:
У случају ппстпјаоа пснпване сумое у истинитпст Изјаве п независнпј ппнуди, наручилац
ће пдмах пбавестити прганизацију надлежну за заштиту кпнкуренције. Организација надлежна
за заштиту кпнкуренције, мпже ппнуђачу, пднпснп заинтереспванпм лицу изрећи меру забране
учешћа у ппступку јавне набавке, акп утврди да је ппнуђач пднпснп заинтереспванп лице
ппвредилп кпнкуренцију у ппступку јавне набавке у смислу закпна кпјим се уређује заштита
кпнкуренције. Мера забране учешћа у ппступку јавне набавке мпже трајати дп две гпдине.
Ппвреда кпнкуренција представља негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 2.
Закпна.
Образац изјаве пвлашћенп лице ппнуђача мпра да пппуни, пптпише и пвери печатпм.
Укпликп ппнуђачи ппднпси ппнуду са ппдизвпђачем или заједничку ппнуду, Образац изјаве
мпра бити пппуоен, пверен и пптписан пд стране пвлашћенпг лица свакпг ппдизвпђача,
пднпснп свакпг ппнуђача из групе ппнуђача. Изјаву кппирати у дпвпљнпм брпју примеракa.
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