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НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ,, РАДИСЛАВ НИКЧЕВИЋ,, ЈАГОДИНА
35000 ЈАГОДИНА , КНЕГИЊЕ МИЛИЦЕ 2-4,
тел/факс 035/244-580 * 035/221-817
e-mail nbjag@ptt.rs ivanacvet64@gmail.com
www.jabooka.org.rs
текући рачун 840-44664-93
МБ: 07127227
ПИБ:101325952
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр.
124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова Сл. гласник РС бр.86/15), Одлуке о покретању
поступка јавне набавке мале вредности ЈН 2/2015 број 860 oд 09.11.2015. и Решења
о образовању комисије за јавну набавку мале вредности ЈН 2/2015 бр.861 од
09.11.2015. , припремљена је и објављује се дана 18.11.2015. године :
KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Јавна набавка мале вредности добара- књига ОРН:Књиге за библиотеке- 22113000
Број набавке: ЈН 2/2015
Предмет набавке – књиге по спецификацији -списак и количине на
страни 23 -25 . Конкурсне документације
1/А. Позив за подношење понуде
Б. Упутство понуђачима како да сачине понуду
Ц. Образац понуде са спецификацијом -списком и количином књига као
саставним делом обрасца
Ц-1. Подаци о подизвођачу
Ц-2. Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди
Д. Образац изјаве понуђача којом доказује испуњеност услова за учешће у
поступку (у обрасцу су наведени такстативно услови прописани ЗЈН које понуђач
мора да испуни)
Д-1. Образац изјаве подизвођача којом доказује испуњеност услова за
учешће у поступку
Д-2. Образац изјаве понуђача који учествује у заједничкој понуди а којом
доказује испуњеност услова за учешће у поступку
Е. Споразум као саставни део заједничке понуде
Ф. Образац изјаве о независној понуди
Г. Образац трошкова припреме понуде
Х. Списак књига
Л. Модел уговора
Рок за подношење понуда: 26.11.2015. у 12,00 часова
Отварање понуда: 26.11.2015. у 12,05 часова
Број страна Конкурсне документације: 27 (дел.бр. :908 / 18.11.2015.)
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Б

1. Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена:
Понуда мора бити састављена на српском језику.
2. Обавезна садржина понуде:
Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће:
1) попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде (образац Ц)
2) попуњен, печатом оверен и потписан образац – Подаци о
подизвођачу, уколико понуђач делимично извршење набавке
поверава подизвођачу (образац Ц-1)
3) попуњен, печатом оверен и потписан образац – Подаци о
понуђачу који је учесник у заједничкој понуди, уколико понуду
подноси група понуђача (образац Ц-2)
4) попуњен, печатом оверен и потписан образац изјаве понуђача
којом доказује испуњеност услова за учешће у поступку (образац
Д)
5) попуњен, печатом оверен и потписан образац изјаве подизвођача
којом доказује испуњеност услова за учешће у поступку (образац
Д-1)
6)
попуњен, печатом оверен и потписан oбразац изјаве понуђача
који учествује у заједничкој понуди, а којом доказује испуњеност
услова за учешће у поступку (образац Д-2)
7) Споразум као саставни део заједничке понуде (образац Е)
8) Образац изјаве о независној понуди (образац Ф)
9) Образац трошкова припреме понуде (образац Г)
10) Списак књига (образац Х)
11) Модел уговора (образац Л)
3. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити
сачињена:
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да
буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко-штампаним словима,
хемијском оловком, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом
оверава.
4. Партије:
Јавна набавка није обликована кроз партије
5. Понуде са варијантама:
Забрањено је подношење понуда са варијантама.
6. Начин измене, допуне или опозива понуде од стране понуђача:
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У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуда у складу са Законом.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Народна
библиотека „Радислав Никчевић“ 35000 Јагодина , Кнегиње Милице 2-4 са
назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку мале вредности добара - књига, ЈН бр 2/2015НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку мале вредности добара-књига, ЈН бр 2/2015 НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку мале вредности добара - књига, ЈН бр 2/2015
- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вредности добара -књига, ЈН
бр. 2/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У
случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој
понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да
мења своју понуду.
7. Понуђач
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да
учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више
заједничких понуда.
У понуди (образац понуде Ц), понуђач наводи на који начин подноси
понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду или
подноси понуду са подизвођачем.
8. Подизвођач
Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да:
-у Обрасцу понуде (Образац Ц у конкурсној документацији) наведе назив и
седиште подизвођача, који ће проценат од укупне вредности набавке поверити
подизвођачу, а који не може бити већ од 50%, као и да наведе део предмета
набавке који ће извршити преко подизвођача,
-попуни, печатом овери и потпише образац “Подаци о подизвођачу”
(Образац Ц-1 у конкурсној документацији)
-за подизвођача достави попуњен, печатом оверен и потписан Образац
изјаве подизвођача којом доказује испуњеност услова за учешће у поступку из
члана 75. Закона (образац Д-1 из конкурсне документације)
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Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и
понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у
уговору о јавној набавци.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене обавезе,
без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености услова.
9. Заједничка понуда
Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде (Ц у конкурсној
документацији) навести све учеснике у заједничкој понуди.
За сваког учесника у заједничкој понуди попунити, печатом оверити и
потписати Образац “Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди”
( Образац Ц-2 у конкурсној документацији)
За сваког учесника у заједничкој понуди доставити попуњен, печатом
оверен и потписан Образац изјаве понуђача који учествује у заједничкој понуди, а
којом доказује испуњеност услова за учешће у поступку из члана 75. Закона
(образац Д-2 из конкурсне документације )
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. Тај споразум
садржи податке о:
1. податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће
поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
2. опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу
уговора
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
10. Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног
рока, евентуалних других околности од којих зависи исправност
понуде:
Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Исплата се врши у року од 20 дана од дана комплетне испоруке робе и
доставе фактуре.
Исплата се врши на текући рачун понуђача.
Наручилац не дозвољава аванс.
Захтев у погледу рока и начина испоруке књига
Рок испоруке књига не може бити дужи од 10 дана од дана закључења
уговора.
Књиге се испоручују путем поште на адресу наручиоца.
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Захтев у погледу рока замене књига
Рок замене књига уколико се после примопредаје укажу неки недостаци
не може бити дужи од 5 дана од дана примопредаје књига .
Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда
(члан 90. ЗЈН)
11. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у
понуди:
Цене у понуди морају бити исказане у динарима, без пореза на додату
вредност ,збирно по спецификацији (може се приказати и збирно и појединачно,
али се узима збирна цена без пдв-а ) , како је дато уз образац понуде и како ће и
бити разматране (у образац понуде унети и укупну цену са ПДВ ради
евидентирања).
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће
поступити у складу са чланом 92. ЗЈН, односно тражиће образложење свих
њених саставних делова које сматра меродавним.
12. Средства финансијског обезбеђења:
Наручилац не тражи средства финансијског обезбеђења
13. Начин означавања поверљивих података у понуди
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља
на располагање.
14. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем
понуде
Заинтереовано лице може, у писаном облику (поштом, електронском поштом,
факсом) 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 пет (5)дана пре
истека рока зa подношење понуде. У том случају, наручилац је дужан да у року од три
(3)дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници www.jabooka.org.rs.Ако наручилац измени или допуни конкурсну
документацију 8 или мање данапре истека рока за подношење понуда, дужан је да
продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за
подношење понуда.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са
припремањем понуде заинтересовано лице ће упутити на e-mail наручиоца:
nbjag@ptt.rs , или ivanacvet64@gmail.com (за Ивану Цветковић, дипл.
библиотекара за планирање набавке библиотечко-информационе грађе и
извора ) са напоменом ”Захтев за додатним информацијама или појашњењима
конкурсне документације-јавна набавка мале вредности добара, која има за
предмет набавку књига, ЈН број 2/2015”
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При комуникацији у вези са додатним информацијама, појашњењима и
одговорима вршиће се на начин предвиђен чланом 20. Закона.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем
понуде телефоном није дозвољено.
15. Начин на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача
после отварања понуда и вршити контрола код понуђача, односно његовог
подизвођача
Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача
додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању
понуда. Наручилац може да врши контролу (увид) код понуђача односно његовог
подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских
грешака, уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања
понуда. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, нaручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
16. Критеријум за избор најповољније понуде
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена, с
тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир збирна (укупна) цена без ПДВ-а.
17. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити
доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом
понуђеном ценом
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као
најповољнија понуда биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио најкраћи
рок испоруке књига. У случају да два или више понуђача понуде исту цену и исти рок
испоруке књига, наручилац ће изабрати понуду која је прва достављена комисији.
18.Понуђач је у обавези да приликом састављања понуде наведе да је
поштовао обавезе које произилазе из важећих пропииса о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
19.Подаци о државном органу,или организацији, односно органу или
служби територијалне аутономије, или локалне самоуправе где се могу
благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити
животне средине, заштити при запошљавању, условима рада исл. , а који су
везани за извршење уговора о јавној набавци
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи,
Министарства финансија и привреде.
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Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
20. Захтев за заштиту права
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 може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније три (3) дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са
чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и
неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће
се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора, и одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је пет (5)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
захтева из ст. 3. и 4. овог члана, 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. овог закона.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од
дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу
од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06) сврха: Републичка
административна такса са бназнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет
Републике Србије.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138 - 167. Закона.
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21. Рок у којем ће уговор бити закључен
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је
додељен уговор у з а к о н с к о м року од 8 дана од дана протека рока за
подношење захтева за заштиту права из члана 149. став 6. ЗЈН.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној
набавци,наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим
понуђачем.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став
2. тачка 5) Закона, у року од три дана од дана када је једини понуђач примио
Одлуку о додели уговора .
Особа за контакт је Ивана Цветковић, дипл. библиотекар за планирање набавке
библиотечко-информационе грађе и извора, тел. 035/244-580 и 062/485044 .
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Образац Ц
Назив понуђача:___________________________________________
Адреса и седиште понуђача:_________________________________
Број понуде:_______________________________________________
Матични број понуђача:_____________________________________
Порески идентификациони број понуђача:_____________________
Име особе за контакт:_____________________________________
Електронска адреса понуђача (e-mail):_________________________
Тел:факс:__________________________________________________
Број рачуна понуђача и назив банке:_____________________________
Лице овлашћено за потписивање уговора: ________________________
П О Н У Д А бр. _________ од ______________
1. Предмет јавне набавке мале вредности добара: ЈН 2/2015
- ОРН:Књиге за библиотеке- 22113000 - књига према списку који је
саставни део овог обрасца понуде, у коме су таксативно наведени наслови
књига, аутори и број примерака, а који је као опис

предмета набавке

саставни део Конкурсне документације стр. 23-25.

у поступку јавне

набавке мале вредности, редни број ЈН 2/2015
2. Понуду дајем:
заокружити и податке уписати за а), б) или в)
a) самостално
б) са подизвођачем
1.________________________________
2.________________________________
3.________________________________
(навести назив и седиште свих подизвођача)
-навести проценат од укупне вредности јавне набавке који се
поверава подизвођачу_________________________________, ( који не може
бити већ од 50%)
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-навести део предмета јавне набавке који ће извршити преко
подизвођача_______________________________________________________
__________________________________________________________________
в) као заједничку понуду:
1.__________________________________
2.__________________________________
3.__________________________________
(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)
3.

Цена (без ПДВ) ________________
ПДВ ___________________
Укупна цена са ПДВ-ом______________

4. Рок плаћања ____________ дана од дана испоруке робе и испостављања
фактуре (рок не може бити краћи од 20 дана дана од дана испоруке робе и
доставе фактуре ).
5. Рок за испоруку књига _______ дана од дана закључења Уговора (рок не
може бити дужи од 10 дана од дана закључења уговора).
6. Рок за замену књига _______ дана од дана примопопредаје књига (рок не
може бити дужи од 5 дана од дана примопопредаје књига).
7. Рок важења понуде износи__________дана од дана отварања Понуде
(рок не може бити краћи од 30 дана).
Датум:____________2015.г.

Понуђач
потпис и печат
овлашћеног лица
_________________
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Списак књига уз образац понуде:
Наслов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Аутор

Дрво живота
Кристина Ковач
Рођени зли
Душан Недељковић
Рајска врата
Љубица Арсић
Сама
Исидора Бјелица
Иди постави стражара
Харпер Ли
Ева
Вилијем Пол Јанг
Ајнштајн – Његов живот и
универзум
Волтер Ајзаксон
Скотланд стрит
Саманта Јанг
У другом животу
Стивен Вотсон
Заблудели син
Данијела Стил
Не веруј никоме
Сандра Браун
Две године, осам месеци и
двадсет осам ноћи
Салман Ружди
Мирис љубави
Колин Фалконер
На крилима љубави
Хермин Безмен
Недужни кривци
Валантен Мусо
Укус освете
Јуси Адлер Олсен
Небо пада
Сидни Шелдон
Како убити Монику
Кендас Бушнел
Ходници времена
Фредерик Т. Олсон
Кутија за снове
Нора Робертс
Шеста стража
Лукјањенко Сергеј
Нулти број
Умберто Еко
Срећна породица калуђера
који је продао свој ферари
Робин Шарма
Калуђер који је продао свој
ферари
Робин Шарма
Доба суше
Габриела Бабник
Најлепша љубавна прича
Луси Робинсон
Соната за лошег човека Александар Гаталица
Као ни једна друга
Ема Чејс
Млади Шерлок Холмс – На
рубу стварности
Ендру Лејн
Трагом Атлантиде
А. Г. Ридл
Шалу на страну
Ник Хорби

Ком

8
3
3
10
5
7
3
3
3
7
8
3
5
5
3
5
3
5
3
7
3
3
5
3
5
5
3
3
3
3
3

Једин. цена Укупна цена
без пдв-а
без пдв-а
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32
33
34
35
36
37

Врт наде
Хулија Наваро
3
Никад не реци никад
Кети Зан
3
Погоди ко сам
Џејмс Озвалд
3
Мачка, човјек, пас
Мињенко Јерговић 3
Чудо у поскоковој драги
Анте Томић
3
Пуноглавци
Анте Томић
3
Несвакидашња лепота
Александар Мекол
38
облака
Смит
3
39
Пламен глади
Ерик Аксл Сунд
3
40
Марсовац
Енди Вир
3
41
Лепши живот
Ана Гавалда
3
42
Били
Ана Гавалда
3
43
Волео сам је
Ана Гавалда
3
44
Последњи несташлук
Ана Гавалда
3
45
Успешна партија
Ана Гавалда
3
46 Век италијанског филма
Група аутора
2
47
Сећања. о. сећању
Лидија Николић
2
48
Њујоршка трилогија
Пол Остер
3
49
Бољи човек
Анита Наир
3
50 Лекције о заборављању
Анита Наир
3
Казана за грех – Ноћ када су
Јелена Бачић
51
дошли сватови
Алимпић
5
52
Греј
Е. Л. Џејмс
3
53 Три лица једне љубави
Шандор Мараи
3
Мињенко Јерговић,
54
Други круг
Светислав Басара
2
55
Као лето
Весна Дедић
5
56
Криве су звезде
Грин Џон
5
57
Тајне
Вилсон Џеклин
5
58 Слушај како ми лупа срце
Пицорно Бјанка
3
59 Слушај шта ти срце каже
Олдерсон Меги
3
60
Двоструки изазов
Хопкинс Кети
5
61
Филмски пољубац
Хопкинс Кети
5
62 Најлепше бајке и басне
Вулф Тони
2
63
Орлови рано лете
Ћопић Бранко
10
64
Мравац мрав
Грегановић Јелица 5
Водич за одрастање за
65
паметне девојчице
Ганери Анета
5
66 Мали истраживачи – Свемир
Грбић Оливера
2
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Мали истраживачи –
67
Диносауруси
Грбић Оливера
Мали истраживачи –
68
Екологија
Грбић Оливера
69
Тај тренутак среће
Моћа Федерико
70
Ти си та
Моћа Федерико
71
Кул штребер
Џонсон Пит
72
Пословно одлучивање
Ј. Франк Јатес
73 Модерни новац и банкарство Роџер Лерои Милер
Једнотомни речник српског
Група аутора –
74
језика
Матица српска
75
Усамљеност
Џон Т. Касиопо
Н. Грегори Манкив,
76 Економија европско издање
Марк П. Тејлор
Економија европских
77
интеграција
Ричард Бодвин
78
Основи хистологије
Луиз Карлос
УКУПНО БЕЗ ПДВ-А

5
2
5
5
2
1
1
1
1
1
1
1
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

ЈН 2/2015

Образац Ц -1
Назив подизвођача:
_________________________________________________
Адреса подизвођача:
__________________________________________________
Матични број подизвођача:
_________________________________________________
Порески идентификациони број (ПИБ):
_______________________________________________
Име особе за контакт:
________________________________________________
Електронска адреса подизвођача (e-mail):
________________________________________________
Телефон/факс:
_________________________________________________
датум: _______________
место:________________

__________________
печат и потпис
овлашћеног лица

Напомена:

Овај образац “Подаци о подизвођачу” попуњавају само они

понуђачи који понуду подносе са подизвођачем.
Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац
фотокопирати, попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду.
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК
У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ЈН 2/2015

Образац Ц -2
Назив понуђача:
_________________________________________________
Адреса понуђача:
__________________________________________________
Матични број понуђача:
_________________________________________________
Порески идентификациони број (ПИБ):
_______________________________________________
Име особе за контакт:
________________________________________________
Електронска адреса понуђача (e-mail):
________________________________________________
Телефон/факс:
_________________________________________________
Број рачуна
________________________________________________
датум: _______________
место:________________

__________________
печат и потпис
овлашћеног лица понуђача
у заједничкој понуди

Напомена: Овај образац
“Подаци о понуђачу који је учесник у
заједничкој понуди” достављају само они понуђачи који подносе заједничку
понуду и у том случају је потребно 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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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА КОЈОМ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈН 2/2015
Образац Д
Назив понуђача: ___________________________
Адреса: ___________________________________
Телефон/ факс: ____________________________
Матични број:______________________________
регистарски број:____________________________
шифра делатности:__________________________
ПИБ: ___________________________________
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама
Изјављујемо под пуном моралном, материјалном и кривичном
одговорношћу, да у потпуности испуњавамо услове за учешће у поступку јавне
набавке мале вредности добара - ЈН 2/2015- ОРН:Књиге за библиотеке22113000 – књига по спецификацији садржаној у Конкурсној документацији
-страна 23 - 25.), у складу са чл 75. Закона о јавним набавкама, и то следеће:
-да смо регистровани код надлежног органа, односно уписани у одговарајући
регистар,
-да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давање мита, кривично дело преваре;
- да нам није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања, односно од слања позива за подношење понуда;
- да смо измирили доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије ( или стране државе када понуђач има седиште на
њеној територији),
- да смо при састављању понуда поштовали обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде.
Датум:_________________2015.год.

Потпис и печат
овлашћеног лица :
______________________
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА КОЈОМ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈН 2/2015
Образац Д1
Назив подизвођача: ___________________________
Адреса: ___________________________________
Телефон/ факс: ____________________________
Матични број:______________________________
регистарски број:____________________________
шифра делатности:__________________________
ПИБ: ___________________________________
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама
Изјављујемо под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да у
потпуности испуњавамо услове за учешће у поступку јавне набавке мале
вредности добара - ЈН 2/2015. - ОРН:Књиге за библиотеке- 22113000 – књига
по спецификациј садржаној у Конкурсној документацији - страна 23 - 25. , а у
складу са чл 75. Закона о јавним набавкама, и то следеће:
-да смо регистровани код надлежног органа, односно уписани у одговарајући
регистар,
-да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давање мита, кривично дело преваре;
- да нам није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања, односно од слања позива за подношење понуда;
- да смо измирили доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије ( или стране државе када понуђач има седиште на
њеној територији),
- да смо при састављању понуда поштовали обавезе које произилазе из важећих
пропииса о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде.
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
Датум:_________2015.год.

Потпис и печат овлашћеног
лица подизвођача :
______________________
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ
ПОНУДИ

КОЈОМ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈН 2/2015
Образац Д2

Назив понуђача: ___________________________
Адреса: ___________________________________
Телефон/ факс: ____________________________
Матични број:______________________________
регистарски број:____________________________
шифра делатности:__________________________
ПИБ: ___________________________________
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама
Изјављујемо под пуном моралном, материјалном и кривичном
одговорношћу, да у потпуности испуњавамо услове за учешће у поступку јавне
набавке мале вредности добара - ЈН бр. 2/2015. - ОРН:Књиге за библиотеке22113000 – књига по спецификацији садржаној у Конкурсној документацији страна 23 -25 . , а у складу са чл 75. Закона о јавним набавкама, и то следеће:
-да смо регистровани код надлежног органа, односно уписани у одговарајући
регистар,
-да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давање мита, кривично дело преваре;
- да смо измирили доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије ( или стране државе када понуђач има седиште на
њеној територији),
- да смо при састављању понуда поштовали обавезе које произилазе из важећих
пропииса о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и да да нам није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време подношења понуда.
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Датум:_________________2015.год.

Потпис и печат н
овлашћеног лица
понуђача у заједничкој понуди:
______________________
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СПОРАЗУМ КАО САСТАВНИ ДЕО ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ ЈН 2/2015
ОБРАЗАЦ Е
Назив понуђача: ___________________________
Адреса: ___________________________________
Телефон/ факс: ____________________________
Матични број:______________________________
регистарски број:____________________________
шифра делатности:__________________________
ПИБ: ___________________________________
Сходно члану 81. Закона о јавним набавкама , понуђачи из групе понуђача
који подносе заједничку понуду у предмету јавне набавке мале вредности
добара ЈН 2/2015 - ОРН:Књиге за библиотеке- 22113000 - књига по
спецификацији садржаној у Конкурсној документацији - страна 23-25. , су се
споразумели:
- да је члан групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду
и
који
ће
заступати
групу
понуђача
пред
наручиоцем_______________________________
-Опис послова свих понуђача из групе понуђача у извршењу
уговора_________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Место ________________

датум___________

Потпис и печат понуђача из групе понуђача који подносе заједичку понуду
1._____________________________
2._____________________________
3._____________________________
4._____________________________
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ ЈН 2/2015
ОБРАЗАЦ Ф
Назив понуђача: ___________________________
Адреса: ___________________________________
Телефон/ факс: ____________________________
Матични број:______________________________
регистарски број:____________________________
шифра делатности:__________________________
ПИБ: ___________________________________

Сходно
члану 26. Закона о јавним набавкама РС ,као понуђач
__________________________________
Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу,
да сам у јавној набавци мале вредности добара - ЈН 2/2015 - ОРН:Књиге за
библиотеке- 22113000 - књига по спецификацији садржаној у Конкурсној
документацији – страна 23 – 25. , у којој су таксативно наведени наслови књига,
аутори и број примерака, , поднео понуду независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.
место___________
датум____________
потпис и печат овлашћеног лица
___________________________
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
ЈН 2/2015
ОБРАЗАЦ Г
Назив понуђача: ___________________________
Адреса: ___________________________________
Телефон/ факс: ____________________________
Матични број:______________________________
регистарски број:____________________________
шифра делатности:__________________________
ПИБ: ___________________________________

Ред.
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.

ВРСТА ТРОШКОВА
ПОНУДЕ

ПРИПРЕМЕ ИЗНОС ТРОШКА

Укупно трошкови понуде:
место___________
датум____________

потпис и печат овлашћеног лица
________________________

Напомена:
Образац трошкова припреме понуде понуђач мора да попуни, овери
печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.
У образац трошкова припреме понуде се уносе трошкови израде узорка или
модела, уколико их је понуђач имао и које може надокнадити уколико наручилац
обустави поступак јавне набавке.
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Образац Х

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ ЈН 2/2015
СПИСАК КЊИГА
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1
Дрво живота
2
Рођени зли
3
Рајска врата
4
Сама
5
Иди постави стражара
6
Ева
7
Ајнштајн – Његов живот и универзум
8
Скотланд стрит
9
У другом животу
10
Заблудели син
11
Не веруј никоме
12 Две године, осам месеци и двадсет осам ноћи
13
Мирис љубави
14
На крилима љубави
15
Недужни кривци
16
Укус освете
17
Небо пада
18
Како убити Монику
19
Ходници времена
20
Кутија за снове
21
Шеста стража
22
Нулти број
Срећна породица калуђера који је продао
23
свој ферари
24
Калуђер који је продао свој ферари
25
Доба суше
26
Најлепша љубавна прича
27
Соната за лошег човека
28
Као ни једна друга
29 Млади Шерлок Холмс – На рубу стварности
30
Трагом Атлантиде
31
Шалу на страну
32
Врт наде
33
Никад не реци никад
34
Погоди ко сам
35
Мачка, човјек, пас
36
Чудо у поскоковој драги
37
Пуноглавци

Кристина Ковач
Душан Недељковић
Љубица Арсић
Исидора Бјелица
Харпер Ли
Вилијем Пол Јанг
Волтер Ајзаксон
Саманта Јанг
Стивен Вотсон
Данијела Стил
Сандра Браун
Салман Ружди
Колин Фалконер
Хермин Безмен
Валантен Мусо
Јуси Адлер Олсен
Сидни Шелдон
Кендас Бушнел
Фредерик Т. Олсон
Нора Робертс
Лукјањенко Сергеј
Умберто Еко

8
3
3
10
5
7
3
3
3
7
8
3
5
5
3
5
3
5
3
7
3
3

Робин Шарма
Робин Шарма
Габриела Бабник
Луси Робинсон
Александар Гаталица
Ема Чејс
Ендру Лејн
А. Г. Ридл
Ник Хорби
Хулија Наваро
Кети Зан
Џејмс Озвалд
Мињенко Јерговић
Анте Томић
Анте Томић

5
3
5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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38
Несвакидашња лепота облака
39
Пламен глади
40
Марсовац
41
Лепши живот
42
Били
43
Волео сам је
44
Последњи несташлук
45
Успешна партија
46
Век италијанског филма
47
Сећања. о. сећању
48
Њујоршка трилогија
49
Бољи човек
50
Лекције о заборављању
51 Казана за грех – Ноћ када су дошли сватови
52
Греј
53
Три лица једне љубави
54
Други круг
55
Као лето
56
Криве су звезде
57
Тајне
58
Слушај како ми лупа срце
59
Слушај шта ти срце каже
60
Двоструки изазов
61
Филмски пољубац
62
Најлепше бајке и басне
63
Орлови рано лете
64
Мравац мрав
65 Водич за одрастање за паметне девојчице
66
Мали истраживачи – Свемир
67
Мали истраживачи – Диносауруси
68
Мали истраживачи – Екологија
69
Тај тренутак среће
70
Ти си та
71
Кул штребер
72
Пословно одлучивање
73
Модерни новац и банкарство
74
Једнотомни речник српског језика
75
Усамљеност

Александар Мекол Смит
Ерик Аксл Сунд
Енди Вир
Ана Гавалда
Ана Гавалда
Ана Гавалда
Ана Гавалда
Ана Гавалда
Група аутора
Лидија Николић
Пол Остер
Анита Наир
Анита Наир
Јелена Бачић Алимпић
Е. Л. Џејмс
Шандор Мараи
Мињенко Јерговић, Светислав
Басара
Весна Дедић
Грин Џон
Вилсон Џеклин
Пицорно Бјанка
Олдерсон Меги
Хопкинс Кети
Хопкинс Кети
Вулф Тони
Ћопић Бранко
Грегановић Јелица
Ганери Анета
Грбић Оливера
Грбић Оливера
Грбић Оливера
Моћа Федерико
Моћа Федерико
Џонсон Пит
Ј. Франк Јатес
Роџер Лерои Милер
Група аутора – Матица српска
Џон Т. Касиопо

3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
3
5
3
3
2
5
5
5
3
3
5
5
2
10
5
5
2
5
2
5
5
2
1
1
1
1
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76
77
78

Економија европско издање
Економија европских интеграција
Основи хистологије

Н. Грегори Манкив, Марк П.
Тејлор
Ричард Бодвин
Луиз Карлос

1
1
1
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МОДЕЛ УГОВОРА
Образац Л
УГОВОР О КУПОВИНИ КЊИГА
ЈН бр. 2/2015
Напомена: Понуђач попуњава модел уговора у складу са упутством
понудом, парафира све стране, оверава печатом и потписом и тиме потврђује
да прихвата елементе модела уговора
Закључен дана _________између:
1. Народне библиотеке „Радислав Никчевић,, , ул . Кнегиње Милице 2-4,
35000 Јагодина, шифра делатности 9101, матични бр. 07127227 ПИБ 101325952,
кога заступа директорка Весна Црнковић, (у даљем тексту: купац) и
2. ____________________, ул.________________ бр. ___, матични број
_____________, регистарски број _________________, ПИБ _______________, кога
заступа __________________ (у даљем тексту: продавац).
(Са подизвођачем/учесницима у заједничкој понуди:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
(навести све остале учеснике))

Члан 1.
Предмет овог уговора је куповина књига - ОРН:Књиге за библиотеке22113000, према списку из Конкурсне документације , страна 23 -25. , у коме
су таксативно наведени наслови књига, аутори и број примерака, а који је саставни
део уговора, за попуњавање фондова купца, по спроведеном поступку јавне
набавке мале вредности редни број: ЈН 2/2015.
Саставни део овог уговора је Понуда понуђача________________________,
бр. _________ од ___________ године, по предметној спецификацији књига и
Одлука о додели уговора бр._________од___________.
Члан 2.
Купац се обавезује да на име књига наведених у списку књига - Конкурсна
документација од 23-25. стране, из члана 1. овог уговора, уплати продавцу укупан
износ у вредности од _________________ динара са ПДВ-ом (износ без ПДВа_____________________)и то на текући рачун бр. _____________________, у року
од _____ дана од дана комплетне испоруке робе и испоставе фактуре (рок не може
бити краћи од 20 од дана испоруке робе и доставе фактуре).
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Члан 3.
Продавац се обавезује да књиге које су таксативно наведене у списку књига
- Конкурсна документација од 23-25. стране, из члана 1. овог уговора у потпуности
испоручи купцу у року од _________ дана од дана закључења уговора.
Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да уколико у тренутку пријема књига, буду
постојали неки недостаци, односно видљиве мане, купац ће путем писане
рекламације тражити од продавца замену истих књига, а продавац је у обавези да
изврши замену књига у року од _______ дана од дана доставе књига.
Члан 5.
За све што није регулисано овим уговором примењују се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 6.
Уговорне стране су се споразумеле да евентуалне спорове решавају пред
надлежним судом .
Члан 7.
Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерка, три за Купца, а један
за Продавца.

ЗА ПРОДАВЦА
________________

ЗА КУПЦА
ДИРЕКТОР БИБЛИОТЕКЕ
Весна Црнковић
__________________

НАПОМЕНА: Овај модел Уговора представља садржину Уговора који ће
бити закључен са изабраним понуђачем.

