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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
текући рачун 840-44664-93
МБ: 07127227
ПИБ:101325952
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка
јавне набавке мале вредности ЈН 1/2015 број 563 oд 07.07.2015. и Решења о
образовању комисије за јавну набавку мале вредности ЈН 1/2015 бр.564 од
07.07.2015. , припремљена је и објављује се дана 14.07. 2015. :
KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Јавна набавка мале вредности добара- књига ОРН:Књиге за библиотеке- 22113000
Број набавке: ЈН 1/2015
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: 23.07.2015. у 09,00
Отварање понуда: 23.07.2015. у 09,05
Број страна Конкурсне документације: 27 (дел.бр. :582/14.07.2015.)
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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 1/2015НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку мале вредности добара-књига, ЈН бр 1/2015 НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку мале вредности добара - књига, ЈН бр 1/2015
- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вредности добара -књига, ЈН
бр. 1/2015 - 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)
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.
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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. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
2. понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
3. понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
4. понуђачу који ће издати рачун,
5. рачуну на који ће бити извршено плаћање и
6. обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење 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 30 дана од дана 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 7 дана од дана закључења
уговора.
Књиге се испоручују путем поште на адресу наручиоца.
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)
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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 и збирно и појединачно ) , како је дато
уз образац понуде и како ће и бити разматране (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
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке у понуди који су означени
као поверљиви, односно посебним прописом утврђени као поверљиви. Сваки
поверљиви податак се означава са ознаком “Поверљиво” и обележава црвеном
бојом, а испод ознаке “Поверљиво” треба да стоји потпис овлашћеног лица
понуђача.
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на
поменути начин.
Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду
поверљивости података добијених у понуди.Неће се сматрати поверљивим цена и
остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и
рангирања понуде.
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете
понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.
14. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем
понуде
Заинтересовано лице може у писаном облику, а путем електронске
поште,тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење
понуда. Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема
захтева за додатним информацијама или појашњењима Конкурсне документације,
одговор доставити у писаном облику поштом, телефаксом или путем електронске
поште и истовремено ће ту информацију доставити свим другим лицима која су
примила Конкурсну документацију и објавити је на Порталу.
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 1/2015”
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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. Захтев у погледу додатног обезбеђења.
Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се
налазе на списку негативних референци.
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води
Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну
референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне
набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у
тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за
добро извршење посла која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на
први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини
од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ-а са роком важности који је 30
дана дужи од истека рока за коначно извршење посла .Ако се за време трајања
уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске
гаранције за добро извршење посла мора да се продужи
17. 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 цена без ПДВ-а.
18. 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.
19. Понуђач је у обавези да приликом састављања понуде (пратећа
документација) наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа
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о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и да
гарантује да је ималац права интелектуалне својине .
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
20.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.
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.
21. Захтев за заштиту права
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве,
кандидат, заинтересовано лице односно пословно удружење у име наведених лица.
Захтев за заштиту права се подноси Републичкој комисији за заштиту права,
а предаје наручиоцу непосредно или поштом препоручено са повратницом. Копија
захтева за заштиту права се истовремено доставља Републичкој комисији за
заштиту права.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне
набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико законом није другачије
одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац ће обавестити све
учеснике у поступку јавне набавке односно објавити на Порталу управе, најкасније
у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина
јавног позива или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања.
После доношења одлуке о додели уговора у складу са чланом 108. став 3.
Закона о јавним набавкама ,или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана
109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана
пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца
предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у
износу од 40.000,00 динара (за јавне набавке мале вредности), и предузме
активности у складу са одредбама из члана 156. Закона о јавним набавкама
Комплетан поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл.
138 – 167. Закона о јавним набавкама.
22. Рок у којем ће уговор бити закључен
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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.
Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку
јавне набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако
Републичка комисија за заштиту права на предлог наручиоца не одлучи
другачије.
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 .
Особе за контакт су Ивана Цветковић, дипл. библиотекар за планирање набавке
библиотечко-информационе грађе и извора, тел. и 062/485044 и Јелена Спасојевић,
координатор набавки и пројектног финансирања. 035/244-580
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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 1/2015
- 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 1/2015
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 30 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 7 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:
Ред.
бр.

Наслов

1

Свет леда и ватре

2

Витез седам краљевстава

3

Индија плејс

4

Орханово наслеђе

5

Теслина пошиљка

6

Дете 44

7

Светло у прозору

8

Мала школа филозофског
мишљења

9

Музика тишине

10

Велика књегиња ишчезлог
царства

11

Планина светлости

12

Ветрови зла

13

Кишни пси

14

Тројанско сестринство

15

Дани лова

16

Оклопно срце

17

Пурпурни плашт

18

Приче наших предака
/први том

19

Јунгова мапа душе

Аутор
Џорџ Р. Мартин
Џорџ Р. Мартин
Саманта Јанг
Алин Оханесјан
Вања Булић
Том Роб Смит
Лусинда Рајли
Карл Јасперс
Патрик Ротфус
Лори Греј
Инду Сундерсан
Бранислав
Јанковић
Дејан
Стојиљковић
Ен Фортије
Џејмс Патерсон
Ју Несбе
Стела Дафи
Ричард Докинс
Мареј Стајн

Ком.
3
3
3
2
2
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2
1

Јед. цена
без ПДВ-а

Укупна
цена без
ПДВ-а

12
20

Неки други филм

21

Чувај ме

22

Кристални вртови

23

Раскош

24

Посетилац

25

Свети греси

26

Лед у пламену

27

Само ову ноћ

28

Осамдесет дана суза

29

Индијски зачин на
француски начин

30

Џозеф Антон: Мемоари

31

Како одгајати срећног пса

32

у једном трену

33

Принципи менаџмента

34

Кратка историја српске
књижевности

35

Фармакологија

36

Основни концепти у
фармакологији водич за
студенте

37

Апстрактна уметност

38

Поп арт

39

Лето када сам научила да
летим

40

Весела зоологија

41

Да пукнеш од смеха 9

Петар Јончић
Весна Дедић
Аманда Квик
Ана Гдберсен
Ли Чајлд
Нора Робертс
Нора Робертс
Аманда Квик
Вина Џексон
Ричард Мораис
Салман Ружди
Сезар Милан
Гијом Мусо
Чак Вилијамс
Јован Деретић
Група аутора

2
3
3
3
2
3
3
3
2
2
2
2
3
1
1
1
1

Џенет Л. Стрингер
Дора Валије
Клаус Хонеф
ЈасминкаПетровић
Гвидо Тартаља
Вид Стамболић,
Вера Смиљанић

1
1
10
2
5

13
42

Сунчева деца

43

Сингидунум –римски војни
логор

Добрица Ерић
Стефан
Поп-Лазић

44

Београд између два рата
(1918-1941)

Радина Вучетић

45

Плави зец, чудни зец,
једини на свету-читанка

(Симеон Маринковић)

46

Џејкова велика утакмица

47
48
49

Ако ми случајно не
верујете
Шта да радиш кад умре
неко кога волиш
Спортови: визуелна
енциклопедија

50

Изабери занимање

51

Заиграјмо весело

52

Медин први речник

Кен Спилман
Весна Алексић
Тревор Ромен
Група аутора
Санза Силвија
Нада Јабланов
Славица
Марковић

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а:

3
2
2
2
4
5
3
1
1
1
1
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

ЈН 1/2015

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 1/2015

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 1/2015
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 1/2015- ОРН:Књиге за библиотеке22113000 – књига по спецификацији садржаној у Конкурсној документацији
-страна 23-25.), у складу са чл 75. 76. 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 гарантујемо да смо имаоци права интелектуалне својине.
Датум:_________________2015.год.

Потпис и печат
овлашћеног лица :
______________________
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА КОЈОМ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈН 1/2015
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 1/2015. - ОРН:Књиге за библиотеке- 22113000 – књига
по спецификациј садржаној у Конкурсној документацији - страна 23-25. , а у
складу са чл 75. 76. 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 гарантујемо да смо имаоци права интелектуалне својине.
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 1/2015
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. 1/2015. - ОРН:Књиге за библиотеке22113000 – књига по спецификацији садржаној у Конкурсној документацији страна 23-25. , а у складу са чл 75. 76. 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 гарантујемо да смо имаоци права интелектуалне својине.
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 1/2015
ОБРАЗАЦ Е
Назив понуђача: ___________________________
Адреса: ___________________________________
Телефон/ факс: ____________________________
Матични број:______________________________
регистарски број:____________________________
шифра делатности:__________________________
ПИБ: ___________________________________
Сходно члану 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12),
понуђачи из групе понуђача који подносе заједничку понуду у предмету јавне
набавке мале вредности добара ЈН 1/2015 - ОРН:Књиге за библиотеке22113000 - 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_______________________________
- да је понуђач који ће у име групе понуђача потписати
уговор_____________________
- да је понуђач који ће у име групе понуђача дати средства обезбеђења
____________________________
- да је понуђач који ће издати рачун ________________________________
- да је рачун на који ће бити извршено плаћање_______________________
- о обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење 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 1/2015
ОБРАЗАЦ Ф
Назив понуђача: ___________________________
Адреса: ___________________________________
Телефон/ факс: ____________________________
Матични број:______________________________
регистарски број:____________________________
шифра делатности:__________________________
ПИБ: ___________________________________

Сходно
члану 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“,
бр.124/12),као понуђач __________________________________
Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу,
да сам у јавној набавци мале вредности добара - ЈН 1/2015 - 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 1/2015
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 1/2015
СПИСАК КЊИГА
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Ред. бр.

Наслов

1

Свет леда и ватре

2

Витез седам краљевстава

3

Индија плејс

4

Орханово наслеђе

5

Теслина пошиљка

6

Дете 44

7

Светло у прозору

8

Мала школа филозофског
мишљења

9

Музика тишине

10

Велика књегиња ишчезлог
царства

11

Планина светлости

12

Ветрови зла

13

Кишни пси

14

Тројанско сестринство

15

Дани лова

16

Оклопно срце

17

Пурпурни плашт

18

Приче наших предака /први том

19

Јунгова мапа душе

20

Неки други филм

21

Чувај ме

Аутор
Џорџ Р. Мартин
Џорџ Р. Мартин
Саманта Јанг
Алин Оханесјан
Вања Булић
Том Роб Смит
Лусинда Рајли
Карл Јасперс
Патрик Ротфус
Лори Греј
Инду Сундерсан
Бранислав Јанковић
Дејан Стојиљковић
Ен Фортије
Џејмс Патерсон
Ју Несбе
Стела Дафи
Ричард Докинс
Мареј Стајн
Петар Јончић
Весна Дедић

Ком.
3
3
3
2
2
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2
1
2
3
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22

Кристални вртови

23

Раскош

24

Посетилац

25

Свети греси

26

Лед у пламену

27

Само ову ноћ

28

Осамдесет дана суза

29

Индијски зачин на француски
начин

30

Џозеф Антон: Мемоари

31

Како одгајати срећног пса

32

У једном трену

33

Принципи менаџмента

34

Кратка историја српске
књижевности

35

Фармакологија

36

Основни концепти у
фармакологији водич за
студенте

37

Апстрактна уметност

38

Поп арт

39

Лето када сам научила да летим

40

Весела зоологија

41

Да пукнеш од смеха 9

42

Сунчева деца

43

Сингидунум-римски војни логор

Аманда Квик
Ана Гдберсен
Ли Чајлд
Нора Робертс
Нора Робертс
Аманда Квик
Вина Џексон
Ричард Мораис
Салман Ружди
Сезар Милан
Гијом Мусо
Чак Вилијамс
Јован Деретић
Група аутора

3
3
2
3
3
3
2
2
2
2
3
1
1
1
1

Џенет Л. Стрингер
Дора Валије
Клаус Хонеф
Јасминка Петровић
Гвидо Тартаља
Вид Стамболић, Вера
Смиљанић
Добрица Ерић
Стефан Поп-Лазић

1
1
10
2
5
3
2
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44
45

Београд између два рата (19181941)
Плави зец, чудни зец, једини на
свету -читанка

46

Џејкова велика утакмица

47

Ако ми случајно не верујете

48
49

Шта да радиш кад умре неко
кога волиш
Спортови: визуелна
енциклопедија

50

Изабери занимање

51

Заиграјмо весело

52

Медин први речник

Радина Вучетић
(Симеон

Маринковић)

Кен Спилман
Весна Алексић
Тревор Ромен
Група аутора
Силвија Санза
Нада Јабланов
Славица Марковић

2
2
4
5
3
1
1
1
1
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МОДЕЛ УГОВОРА
Образац Л
УГОВОР О КУПОВИНИ КЊИГА
ЈН бр. 1/2015
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 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).
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 1/2015.
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 испоруке робе и испоставе фактуре (рок не може бити краћи
од 30 од дана испоруке робе и доставе фактуре).

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 испоручи
купцу у року од _________ дана од дана закључења уговора.
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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. Наручилац ће, ако понуђач
без оправданих разлога одбије да закључи Уговор о јавној набавци,
након што му је Уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити
доказ негативне референце, у складу са чл. 83. Закона о јавним
набавкама.

