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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале
вредности бр. 02-10/320 од 10. новембра 2017. године и Решења о образовању Комисије
бр. 02-10/322 од 10. новембра 2017. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности – НАБАВКА НОВОДИШЊИХ
ПАКЕТИЋА
ЈН бр. 25/2017
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ТРЖНИЦА" НОВИ САД
Адреса: Жике Поповића бр.4, Нови Сад
Интернет страница: http://www.nstrznica.co.rs

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу
са Законом o јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и
Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 68/2015) и
другим подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 25/2017 су добра, НАБАВКА НОВОДИШЊИХ
ПАКЕТИЋА, 37520000 – играчке – према општем речнику набавке.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка /
6. Контакт
Лице за контакт Владимир Коларски, vkolarski@nstrznica.co.rs. и Радмила Иваниш,
rivanis@nstrznica.co.rs.; тел.021/4808-546; фаx. 021/4808-555.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 25/2017 су добра - НАБАВКА НОВОДИШЊИХ
ПАКЕТИЋА, 37520000 – играчке – према општем речнику набавке.
2. Партије
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
Набавка добара,
37520000 – играчке – према општем речнику набавке.
РАДНИ ЗАДАТАК
Радни задатак за набавку и поделу новогодишњих пакетића обухвата:

1) СЛАТКИ ДЕО
МЛЕЧНА ЧОКОЛАДА СА МЛЕКОМ „MILKA” минимум 80 гр. или
одговарајућа
БИСКВИТ СА МЛЕКОМ “BARNI MILK“ минимум 30 гр. или одговарајући
СЛАНИ КЕКС СА УКУСОМ СИРА „TUC“ минимум 100 гр. или одговарајући
МЛЕЧНА ЧОКОЛАДА СА КЕКСОМ И МЛЕЧНИМ ФИЛОМ „MILKA LEO“
минимум 30 г. или одговарајућа
МЛЕЧНИ ЧОКОЛАДА ВАФЛ И МЛЕЧНИ КРЕМ „MILKA- WAFELINI”
минимум 30 гр. или одговарајући

Рок трајања производа слатког дела: не може бити краћи од марта 2018. године
Уз понуду понуђач је дужан да достави списак слатког дела пакета са наведеном
грамажом. Овај списак понуђач доставља у слободној форми.
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2) ИГРАЧКЕ
БЕБЕ УНИВЕРЗАЛНИ ПАКЕТИЋ
РБ
НАЗИВ АРТИКЛА
ТЕХНИЧКИ ОПИС
Беби простирка “3 у 1” - сет са апликацијама и
специјалним пластичним постољем на коме се налази
мекани полукружни оквир, на коме су постављене три
различите мобилне глодалице и музичке звечке. На
простирци се налазе две одвојене музичке играчке које
се могу појединачно користит. У сету је и мекани
ПРОСТИРКА ЗА
анатомски јастук и сигурносна оградица. Димензије
1 БЕБЕ 3/1
паковања минимум 54,5 х 40,5 х 8цм.
ПЛИШАНА
2 ИГРАЧКА

Плишана фигура популарног дечјег јунака израђена од
нелињајућег плиша димензија – висина минимум 45цм.

Интерактивна музичка играчка у облику звезде са пет
различитих врста игре. Сет садржи огледало, два тастера
који производе различите мелодије, дугмиће за
активирање светлосних ефеката, звечку - лоптицу,
низалицу са три прстена. Димензије паковања минимум
3 МУЗИЧКА ИГРАЧКА 20 х 21,5 х 6,7 цм.

4 ТОРБА ЗА УЖИНУ
ДЕЧАЦИ 1-2 ГОДИНЕ
РБ
НАЗИВ АРТИКЛА

Торбица за ужину са 4 различита лика животиња. На
торбици се налази изоловани гел који се расхлађује како
би задржавао свежину хране у торбици. Торбица се
отвара као подлога за игру и пресвлачење беба.
Димензије производа: минимум 25 х 15 х 16 цм

ДРВЕНИ
3 ЛАВИРИНТ

ТЕХНИЧКИ ОПИС
Сет који садржи ротирајућу писту са авионом, две
фигуре висине око 7цм, возило за превоз пртљага,
пријемни шалтер за путнике, кафић са столом и две
столице и осматрачницом. Притиском тастера авион се
окреће и активра се 30 различитих мелодија. Димензије
паковања минимум 60,5 х 40 х 14,2 цм.
Сет који садржи колица са ручком за вожњу и гурање
димензија најмање 31 х 21 х 21цм, 11 различитих врста
коцки,78 конструктора. Поклопац од колица служи и као
сито за песак.
Стони лавиринт са уметаљком - сет са дрвеним
перлицама, жичаним лавиринтом, осликаним постољем
са мотивима фарме и магнетном фигуром фармера која
се умеће. Димензије најмање 22 х 15, висина = 21 цм.

ПЛИШАНА
4 ИГРАЧКА

Плишана фигура популарног дечјег јунака израђена од
нелињајућег плиша. Одевна комбинација: шортс, чизме
и рукавице. Димензије – висина најмање = 22 цм

1 АЕРОДРОМ СЕТ

КОЦКЕ У
2 КОЛИЦИМА

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 25/2017

5/ 37

ДЕВОЈЧИЦЕ 1-2 ГОДИНЕ
РБ
НАЗИВ АРТИКЛА
ИГРАЧКА ЈАХТА СА
1 ФИГУРОМ

ЛУТКА БЕБА КОЈА
2 ПИШКИ

МУЗИЧКИ
3 МИКРОСКОП
4 ПЛИШАНИ ЈАСТУК
ДЕЧАЦИ 3-5 ГОДИНЕ
РБ
НАЗИВ АРТИКЛА

1 САМОСТРЕЛ СЕТ

2 ИГРОВНИ СЕТ

КОНСТРУКТОР У
3 ТЕГЛИ

МАГНЕТНИ КОФЕР
4 СА БРОЈЕВИМА

ТЕХНИЧКИ ОПИС
Игровни сет који садржи играчку у облику јахте са
припадајућим
фигурицама.
Димензије
паковања
минимум 40,5 х 28 х 15,5 цм.
Лутка беба која пије и пишки: Израђена од квалитетне
гуме, лако одржива прањем. Обучена је у зимску
гардеробу: панталоне, дуксерица и капица. У сету се
поред лутке налазе ноша, флашица и пелена. Димензије
паковања најмање 38 х 32,5 х 12,5 цм
Музички сет у облику микроскопа - играчка за
стимулацију развоја фине моторике. У сету се налази
микроскоп са три различита слајда инсеката, вртешка
лептир, вртешка пуж и звечка бубамара. Микроскоп
производи звучне и светлосне ефекте. Димензије
паковања минимум 31 х 23 х 15 цм.
Плишани јастук - са ликовима познатих јунака
димензије најмање 39 х 35 цм.

ТЕХНИЧКИ ОПИС
Игровни сет који садржи - самострел са специјалним
нишаном
и припадајућим деловима. Израђен од
материјала: метал - пластика маскирног дизајна.
Димензије паковања минимум 71,1 х 27 х 12 цм
Игровни сет „АЕРОДРОМ“ - сет садржи путнички
авион ширине око 43,5 цм, две фигуре путника, пртљаг и
фигуру пилота. Кров авиона је мобилан и може се
померати. Димензије паковања минимум 43,5 х 32,5 х
12цм.
Конструктор садржи 160 елемената правоугаоног облика
у чија четири угла се налазе дрикери (мушко - женско).
Уз помоћ дрикера се елементи међусобно лако повезују
у стабилне разнолике конструкције, а флексибилност и
могућност увртања елемената око своје осе. Елементи су
израђени у 6 боја, димензија минимум 6.5 х 3.7 х 0.2 цм.
Паковање у ПВЦ тегли са поклопцем.
Едукативни магнетни коферчић са постољем и
бројевима - садржи таблу са постољем, 10 картица са
бројевима,10 магнетних стикера, 20 магнетних бројева и
специјални фломастер чији траг се може брисати
четкицом на врху његовог поклопца. Димензије
паковања најмање 27,5 х 27,5 х 4цм.
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ДЕВОЈЧИЦЕ 3-5 ГОДИНЕ
РБ
НАЗИВ АРТИКЛА

1 САЛОН ЛЕПОТЕ

ТЕХНИЧКИ ОПИС
Сет у облику путног кофера који се може претворити у
фризеркси салон. У сету се налази огледало са звучним и
светлостним ефектима, фен за косу, две наруквице,
огрлица, два кармина, две гумице за косу, три прстена,
три пластичне боце за парфем и столица. Димензије
производа минимум: 54 х 84 х 25 цм, димензије
паковања најмање 38,2 х 46 х 23,6 цм.

ЛУТКА СА
2 МЕЗИМЦЕМ

Лутка познатог бренда гуменог тела у платненој хаљини
и гуменим ципелицама са кућним љубимцем. Димензије
паковања минимум 30 х 38 х 15 цм

3 ДРУШТВЕНА ИГРА

Друштвена игра такмичарског каратера за развој
концентрације, координације, спретности и моторике код
деце - садржи једну гумену фигуру зеца димензија
минимум 14 х 6,5 х 6цм, једну зечју јазбину димензија
око 19,5 х 5 цм и припадајућим елементима игре са
упутством. Дим.пак. минимум 26,5х26,6х12,5цм

ДЕЧАЦИ 6-7 ГОДИНЕ
РБ
НАЗИВ АРТИКЛА

ТЕХНИЧКИ ОПИС

1 СЕТ ЗА ДЕЧАКЕ

Акциони сет који садржи специјалну пушку са три
шаржера који испаљују 30 различитих сунђерастих
меткића дужине 7цм и мету за гађање. Димензије
паковања минимум 64,5 х 30,5 х 9,7 цм.

2 ДРУШТВЕНА ИГРА

Друштвена игра која садржи баскет испаљивач уз
окретање и насумично лансирање лопти, а играчи треба
да ухвате што више лопти корпама које се стављају на
главу играча. Циљ игре је ухватити највише лопти.
Вежбе крупне моторике, концентрације, баланса,
опажања и такмичарског духа. У сету се налази један
баскет испаљивач, један држач, једно постоље, подизаче
различитих величина, 12 лопти, две корпе за хватање.
Димензије паковања најмање 32 х 13,5 цм, висина око 27
цм.

Креативни сет за осликавање руку - који садржи 174
различите слике за лепљење и бојење, најмање осам
специјалних фломастера и сунђер за брисање. Димензије
3 СЕТ ЗА ДЕЧАКЕ
паковања минимум 24,5 х 24,5 х 5,5 цм.
Пластична летилица познатог бренда са специјалним
анатомским постољем ради лакше манипулације.
4 ФИГУРА ЛЕТЕЛИЦЕ Димензије паковања минимум 15,8 х 16,5 х 5,7 цм.
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ДЕВОЈЧИЦЕ 6-7 ГОДИНЕ
РБ
НАЗИВ АРТИКЛА

КЛАВИЈАТУРА СА
1 49 ДИРКИ

КРЕАТИВНИ СЕТ
2 ЗА КОСУ
3 ЛУТКА

4 УКРАСНА КУТИЈА
ДЕЧАЦИ 8-10 ГОДИНЕ
РБ
НАЗИВ АРТИКЛА

ИНТЕРАКТИВНИ
1 СЕТ

2 СЕТ ЗА ДЕЧАКЕ

КРЕАТИВНА 3Д
3 ОЛОВКА

КОЦКА ЗА
4 СЛАГАЊЕ

ТЕХНИЧКИ ОПИС
Клавијатура са 49 дирки, ЛЕД дисплејом и микрофоном,
најмање осам пратећих удараљки, 10 ритмова свирања и
интерпретацијом
16
различитих
инструмената.
Клавијатура треба да поседује минимум два едукативна
програма и могућност снимања и репродуковања
снимљеног свирања. Димензије паковања: минимум 61,5
х 18,2 х 6,5 цм.
Комплет фризер сет за надоградњу и декорацију косе.
Сет садржи специјални апарат уз помоћ кога је могуће
направити различите фризуре, четири разнобојне гуме,
најмање 30 перлица, 30 разнобојинх нитни, 30
силиконских гумица. Димензије паковања минимум 26,5
х 26,2 х 6,5 цм.
Сет који садржи лутку у балској хаљини, виолину и
гудало. Димензије паковања најмање 32 х 7 х 25цм.
Декоративна кутија са катанцем која садржи нотес за
цртање, минимум шест воштаних фигура, хемијску
оловку са декоративним срцем на поклопцу, четири
врсте стикера и два кључића за катанац. Димензије
паковања најмање 22,5 х 14,4 х 7 цм.

ТЕХНИЧКИ ОПИС
Интерактивна
макета
свемирске
летилице
са
апликацојом за паметне телефоне уз помоћ којих се
активира и покреће. Апликација треба да понуди
могућност преузимања са „APP store“ и/или „Google
play” продавнице на мобилном уређају. Димензије
паковања најмање 48,5 х 44 х 13,5 цм.
Друштвена игра са темом галактичке битке за више
играча. Галактички ласер таг - који садржи два
специјална тага са инфрацрвеним зрацима и три звучна
ефекта светлости: звучни и вибрирајући. Таг садржи
четири различите функције. Димензије паковања
минимум 31,5 х 17,9 х 12,5 цм.
“Креативна тродимензионална оловка“ - сет садржи
специјалну оловку са најмање две различите боје уз
помоћ које се могу правити различити 3д модели у више
облика и димензија. Димензије паковања минимум 24,3
х 19 х 6,4 цм
Механичка игра састављена од 54 мањих пластичних
квадрата који се врте око средишњег језгра. Свака од
шест страница које чине коцку у решеном облику
различите боје. Димензије минимум 10 х 13 х 9цм
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ДЕВОЈЧИЦЕ 8-10
ГОДИНЕ
РБ
НАЗИВ АРТИКЛА

ТЕХНИЧКИ ОПИС

ПЛИШАНА
2 ИГРАЧКА

Друштвена игра која се састоји од 4 диска различитих
боја на рачвастом пвц постољу који приликом игре
наизменично светли у ритму музике. Пречник једног
диска је најмање 16цм. Твистер садржи више нивоа
игара као и могућност пуштања жељене музике путем
апликација као што су „Google play store” или “App
store”. Димeнзије паковања минимум 45 х 29,5 х 6 цм.
Плишани меда од глатког, шишаног
плишаног
материјала, пријатног на додир. Лако се одржава прањем
у веш машини. Димензије најмање 100цм.

ДНЕВНИК СА
3 КЉУЧИЋЕМ

Декоратинва свеска са катанцем и два кључића,
шареним страницама за вођење дневника или
споменара. Димензије минимум 14 х 17,8 х 2 цм

4 ТОРБА

ПВЦ торбица са два рајфешлуса и две лепљиве траке са
различитим дезенима уз помоћ којих се декорише торба.
Димензије паковања минимум 34 х 36 х 7цм.

1 МУЗИЧКА ИГРА

ДЕЧАЦИ 11-12
РБ
НАЗИВ АРТИКЛА

ИСТРАЖИВАЧКИ
1 СЕТ

2 ДРУШТВЕНА ИГРА

3 ЗВУЧНА СВЕСКА

ТЕХНИЧКИ ОПИС
Телескоп са три замењива окулара и снагом увеличавања
20Х 40Х 60Х, пречник објектива 50мм,фокус 500мм,
максимално увећање до 60Х.
У сету се налази и троножно постоље, дијагонално
огледало и специјални код за преузимање апликације са
„Google play store” или „APP store“
везане за
истраживање. Димензије паковања најмање 66,5 х 27,5 х
12 цм.
Популарна друштвена игра израђена са апликацојом
познатог дечјег јунака. Циљ игре је освојити што више
противничке територије и заробити што више војника.
Игра садржи таблу за игру, најмање 4 фигуре хероја, 144
мале војне трупе у 4 сета, 72 велике војне трупе у 4 сета,
четири 3Д дисплеја, 20 картица са задацима, 5 коцкица
за игру са шест страна, 2 коцкице са 8 страна и 4
маркера. Димензије паковања минимум 40 х 27 х 5,5 цм
Свеска тврдих корица са пластичном маском популарног
јунака који притиском на тастер производи звук.
Димензије паковања најмање 20 х 27 х 6 цм.
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ДЕВОЈЧИЦЕ 11-12
ГОДИНЕ
РБ
НАЗИВ АРТИКЛА

2 КРЕАТИВНИ СЕТ

ТЕХНИЧКИ ОПИС
Клавијатура са 61 дирком, ЛЕД дисплејом и
микрофоном, са најмање шест музичких подлога, осам
пратећих
удараљки,10
ритмова
свирања
и
интерпретацијом
16
различитих
инструмената.
Клавијатура поседује два едукативна мода и могућност
снимања и репродуквања снимљеног свирања,
подешевање темпа и јачине звука. Израђен у сивој боји.
Димензије најмање 79 х 20 х 5,7 цм.
Вајарски сет - који садржи грнчаркси точак на батерије,
најмање две посуде са заштитом од цурења, 2 килограма
глине, палету са минимум четири различите боје,
четкица за бојење, два пластична алата за израду
скулптура. Димензије минимум 30,5 х 30,3 х 9,3 цм.

3 ТОРБА ЗА ТАБЛЕТ

Креативни сет садржи торбу по којој се може цртати и
лепити 56
различитих стикера, шест специјалних
фломастера различитих боја. Димензије паковања 26,5 х
26,5 х 7цм. Димензија производа минимум 28 х 21 х 2цм

1 КЛАВИЈАТУРА

ДЕЧАЦИ И ДЕВОЈЧИЦЕ 13-14 ГОДИНЕ
РБ
НАЗИВ АРТИКЛА
ТЕХНИЧКИ ОПИС
Таблет радне меморије најмање 1ГБ,величина екрана
7",тип екрана ИПС, резолуција екрана 1024х600,
капацитет интерне меморије 8GB, меморијска картица
до 32GB, повезивање bluetooth, wifi, micro USB, AUDIO
- OUTPUT, 3.5 mm HEADPHONE JACK, оперативни
систем “Android” 6.0, задња камера 2 mp, предња камера
0.3 mp, графичка картица mail 400 MP2, тежина најмање
1 ТАБЛЕТ
287 грама.

Играчке из понуђеног асортимана морају да садрже ознаку „CE“ која гарантује
безбедност производа.
Играчке које се нуде не смеју бити на Рапексовој листи опасних производа.
Понуђени асортиман мора да садржи играчке за све узрасте до 15 година.
Пакетић за свако дете треба да буде упакован у украсну кесу.
Место и време испоруке пакетића: на адресу наручиоца у договору са наручиоцем.
Наручилац ће на дан потписивања уговора доставити спецификацију са назначеним
именом, узрастом и полом детета како би испоручилац могао да их спакује и испоручи.
Рок испоруке: најкасније 24 часа пре одржавања представе.
Гарантни рок за играчке: не може бити краћи од 1 године од дана испоруке.
Гарантни рок за слатки део: не може бити краћи од марта 2018. године
3) ОРГАНИЗОВАЊЕ ПРЕДСТАВЕ
Организовање представе у трајању од минимум 30 минута уз ангажовање
глумаца у траженом термину.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 25/2017

10/ 37

ПОДЕЛА НОВОГОДИШЊИХ ПАКЕТИЋА
Подела пакетића ће се вршити у Новом Саду
21. децембра 2017. године у 17 часова у простору који обезбеди Наручилац.
Уз понуду понуђач је дужан да достави изјаву о организованој представи у трајању
од минимум 30 минута уз ангажовање глумаца у траженом термину (поглавље XII
конкурсне документације).

IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО
ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА
У СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА
Конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове.

V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
1.1.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане
чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75.
ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
(чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2.

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане
чл. 76. Закона, и то:
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Да располаже неопходним пословним капацитетом:
1.
2.
1.3.

Да ће понуђач организовати представу у трајању од минимум 30
минута уз ангажовање глумаца у траженом термину.
Да има успостављен систем управљања квалитетом ISO 9001

Остали услови за учешће у поступку ЈН:
ПОНУЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИ УЗОРКЕ ЗА
ПАКЕТИЋ ЗА ИГРАЧКЕ:
1.
2.
3.
4.
5.

1.4.

1.5.

Категорија
Категорија
Категорија
Категорија
Категорија

- ДЕЧАЦИ УЗРАСТА ОД 1-2 ГОДИНЕ
- ДЕВОЈЧИЦЕ УЗРАСТА ОД 1-2 ГОДИНЕ
- ДЕЧАЦИ УЗРАСТА ОД 3-5 ГОДИНА
- ДЕВОЈЧИЦЕ УЗРАСТА ОД 6-7 ГОДИНА
- ДЕЧАЦИ УЗРАСТА ОД 8-10 ГОДИНА

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део
набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача,
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а
додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је
неопходна испуњеност тог услова.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве, којом под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове
за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом
конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за
потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да
достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V
одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену
печатом.
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Испуњеност додатног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
Пословни капацитет
1. Као доказ испуњености овог услова потребно је у понуди доставити изјаву о
организовању представе у траженом термину. (поглавље XII конкурсне
документације).
2. Као доказ испуњености овог услова потребно је доставити копију важећег
сертификата ISO 9001.
Остали услови за учешће у поступку ЈН:
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке обавезан је да уз
понуду достави узорке и то:
ПОНУЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИ УЗОРКЕ ЗА
ПАКЕТИЋ ЗА ИГРАЧКЕ:
1.
2.
3.
4.
5.

Категорија
Категорија
Категорија
Категорија
Категорија

- ДЕЧАЦИ УЗРАСТА ОД 1-2 ГОДИНЕ
- ДЕВОЈЧИЦЕ УЗРАСТА ОД 1-2 ГОДИНЕ
- ДЕЧАЦИ УЗРАСТА ОД 3-5 ГОДИНА
- ДЕВОЈЧИЦЕ УЗРАСТА ОД 6-7 ГОДИНА
- ДЕЧАЦИ УЗРАСТА ОД 8-10 ГОДИНА

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача,
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана,
не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на
интернет страницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач
___________________________________________________________ у
поступку јавне набавке добара – набавка новогодишњих пакетића ЈН бр. 25/2017,
испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) 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 давања мита, кривично
дело преваре;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа 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 .

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Подизвођач_______________________________________________________________ у
поступку јавне набавке добара – набавка новогодишњих пакетића ЈН бр. 25/2017,
испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Подизвођач 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 давања мита, кривично
дело преваре;
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине
у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији).

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да
се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ТРЖНИЦА" НОВИ
САД, Жике Поповића бр.4, Нови Сад, са назнаком: „ПОНУДА – НЕ ОТВАРАЈ“
НАБАВКА НОВОГОДИШЊИХ ПАКЕТИЋА ЈН бр. 25/2017. Понуда се сматра
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 24. новембра 2017. године
до 09:00 часова.
Неблаговремену понуду, по окончању поступка отварања, наручилац ће вратити
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема
понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
 Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из чл. 75. Закона у поступку
јавне набавке мале вредности (поглавље V конкурсне документације).
 Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. Закона у поступку
јавне набавке мале вредности – уколико се понуда подноси са подизвођачем
(поглавље V конкурсне документације).
 Образац понуде (поглавље VII конкурсне документације).
 Модел уговора (поглавље VIII конкурсне документације).
 Образац структуре цене – опис и спецификација (поглавље IX конкурсне
документације).
 Оразац трошкова припреме понуде (поглавље X конкурсне документације) - није
обавезно.
 Образац изјаве о независној понуди (поглавље XI конкурсне документације).
 Доказе о испуњености додатних услова за учешће у поступку јавне набавке
- Образац изјаве о организовању представе у траженом термину (поглавље XII
конкурсне документације).
- Копију важећег сертификата ISO 9001.
 Списак слатког дела пакета са наведеном грамажом. Овај списак понуђач
доставља у слободној форми.
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 Образац изјаве о меници као гаранцији за добро извршење посла (поглавље XIII
конкурсне документације).
 Понуђач је обавезан да уз понуду достави узорке за пакетић за играчке:
1.
2.
3.
4.
5.

Категорија
Категорија
Категорија
Категорија
Категорија

- ДЕЧАЦИ УЗРАСТА ОД 1-2 ГОДИНЕ
- ДЕВОЈЧИЦЕ УЗРАСТА ОД 1-2 ГОДИНЕ
- ДЕЧАЦИ УЗРАСТА ОД 3-5 ГОДИНА
- ДЕВОЈЧИЦЕ УЗРАСТА ОД 6-7 ГОДИНА
- ДЕЧАЦИ УЗРАСТА ОД 8-10 ГОДИНА

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи
из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев
образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном
одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и
76. Закона), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из
групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује
и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који
подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено
треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке
понуде сагласно чл. 81. Закона.
3. ПАРТИЈЕ
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду
на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ "ТРЖНИЦА" НОВИ САД, Жике Поповића бр.4, Нови Сад, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара, – НАБАВКА НОВОДИШЊИХ
ПАКЕТИЋА, ЈН бр. 25/2017. - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добара, – НАБАВКА НОВОДИШЊИХ
ПАКЕТИЋА, ЈН бр. 25/2017. - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добара – НАБАВКА НОВОДИШЊИХ
ПАКЕТИЋА, ЈН бр. 25/2017. - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – НАБАВКА НОВОДИШЊИХ
ПАКЕТИЋА, ЈН бр. 25/2017. - НЕ ОТВАРАТИ”.
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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.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља V одељак 3.).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2):
Закона и то:
 податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
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Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругар
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
НАРУЧИЛАЦ се обавезује да ће плаћање извршити након извршене испоруке и
одржане представе, а у року од 7 дана од дана пријема фактуре.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гарантни рок за играчке: не може бити краћи од 1 године од дана испоруке.
Гарантни рок за слатки део: не може бити краћи од марта 2018. године
9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)
Место и време испоруке пакетића: на адресу наручиоца у договору са наручиоцем.
Наручилац ће на дан потписивања уговора доставити спецификацију са назначеним
именом, узрастом и полом детета како би испоручилац могао да их спакује и испоручи.
Рок испоруке: најкасније 24 часа пре одржавања представе.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће
се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
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Понуђач је дужан да у понуди достави:
1. изјаву да ће приликом потписивања уговора, (однодсно у року од три дана од
дана закључења уговора) као средство финансијског обезбеђења за добро
извршење посла положити потписану и оверену сопствену бланко меницу са
потписаним овлашћењем у висини од 10% од укупне вредности понуде без ПДВа, са роком важности 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење
посла, евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије
(поглавље XIII конкурсне документације).
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
13. НEГATИВНE РEФEРEНЦE
Сходно oдрeдбaмa чланa 82. ЗJН, Наручилац може одбити понуду уколико поседује
доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење
понуда у поступку јавне набавке: - поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН учинио повреду конкуренције; - доставио неистините податке у понуди или без
оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор
додељен; - одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања
позива за подношење понуда. Доказ из претходног става ове тачке може бити: 1)
правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 2) исправа о
реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или
испуњења уговорних обавеза; 3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 4) рекламације
потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 5) извештај
надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно
уговором; 6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата
на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 7)
доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача и други одговарајући доказ
примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење обавеза у ранијим
поступцима јавне набавке или по ранијим закљученим уговорима о јавним набавкама.
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ (правоснажна судска одлука или
коначна одлука другог надлежног органа) који се односи на поступак који је спровео
или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже
наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
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Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 25/2017.“
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20. Закона.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
16.
ВРСТА
КРИТЕРИЈУМА
ЗА
ДОДЕЛУ
УГОВОРА,
ЕЛЕМЕНТИ
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА
ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА
ЗА
СВАКИ
ЕЛЕМЕНТ
КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума најнижа понуђена
цена
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.
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18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
(Образац изјаве из поглавља V одељак 3.).

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,
које има интерес за доделу уговора и које је претрпело или би могло да претрпи штету
због поступања наручиоца противно одредбама Закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, или препорученом пошиљком са
повратницом. 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 објављује обавештење о поднетом
захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2
дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања и ако је подносилац захтева 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 за подношење захтева за заштиту права
уколико се захтевом оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда
или конкурсне документације или уколико наручилац није отклонио евентуалне
недостатке и неправилности на које му је подносилац захтева указао, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је
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 понуда, а подносилац захтева га
није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које
је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
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Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у
изнoсу од 60.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153
или 253, позив на број подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права, сврха уплате: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa
јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник: буџет
Републике Србије.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.
Закона.
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.
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. _____________ од _____________ за јавну набавку добара, НАБАВКА
НОВОГОДИШЊИХ ПАКЕТИЋА, ЈН бр. 25/2017
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

2)

који

ће

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

који

ће

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - за јавну набавку добара, НАБАВКА
НОВОГОДИШЊИХ ПАКЕТИЋА, ЈН бр. 25/2017

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом

Рок важења понуде

Гарантни рок за испоручена добра - играчке

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

_______________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац
понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„Т Р Ж Н И Ц А“
Жике Поповића бр.4, Нови Сад
Број:
Дана:
НОВИ САД

УГОВОР
О НАБАВЦИ НОВОГОДИШЊИХ ПАКЕТИЋА
Закључен у Новом Саду између:
1.

ЈКП „ТРЖНИЦА“ НОВИ САД, са седиштем у Новом Саду, ул. Жике
Поповићa бр. 4, ПИБ 102028865, матични број 08073074, текући рачун бр. 3259500700001572-38 код ОТП банке и 340-1757-91 код Ерсте банке, које заступа
ДУШАН БАЈИЋ, директор, у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ
и

2.

_________________________________, са седиштем у ____________________,
ул. _______________________ бр. ______, ПИБ ___________________, матични
број _________________, текући рачуна бр. __________________________ код
__________________________ банке, које заступа ________________________,
директор, у даљем тексту ИСПОРУЧИЛАЦ

Ако је поднета понуда групе понуђача - заједничка понуда
2.

______________________________, са седиштем у ____________________,
ул. _______________________ бр. ______, ПИБ ___________________,
матични
број_________________,
текући
рачун
бр.
__________________________ код __________________________ банке,
које заступа ________________________, директор, у даљем тексту
ИСПОРУЧИЛАЦ, који заједнички наступа са:

2.1. ______________________________, са седиштем у ____________________,
ул. _______________________ бр. ______, ПИБ ___________________,
матични број _________________, које заступа ________________________
2.2. ______________________________, са седиштем у ____________________,
ул. _______________________ бр. ______, ПИБ ___________________,
матични број _________________, које заступа ________________________
2.3. ______________________________, са седиштем у ____________________,
ул. _______________________ бр. ______, ПИБ ___________________,
матични број _________________, које заступа ________________________
Споразум о заједничком извршењу јавне набавке бр. _________________ од
_____________ године је саставни део овог уговора.
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ОСНОВ УГОВОРА
Члан 1.
Уговорне стране констатују:
- да је НАРУЧИЛАЦ дана 10. новембра 2017. године под бројем 02-10/320 донео
Одлуку о покретању поступка јавне набавке добара: НАБАВКА НОВОГОДИШЊИХ
ПАКЕТИЋА, 37520000 – играчке – према општем речнику набавке;
- да је НАРУЧИЛАЦ објавио Позив за подношење понудe број 02-10/323 од 10.
новембра 2017. године, на Порталу јавних набавки као и на интернет адреси Наручиоца
www.nstrznica.co.rs и спровео поступак за избор најповољније понуде;
- да јe НАРУЧИЛАЦ донео Одлуку о додели уговора број 02-10/ - од - , којом
је изабрао понуду ИСПОРУЧИОЦА бр. ________ од ____________ године као
најповољнију понуду.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 2.
НАРУЧИЛАЦ поверава, а ИСПОРУЧИЛАЦ преузима да за НАРУЧИОЦА
испоручи новогодишње пакетиће и организује представу, у свему према Понуди
ИСПОРУЧИОЦА број ______________ од ______________ године и Опису и
спецификацији и Радном задатку који чине саставни део овог уговора.

Ако је понуда поднета са подизвођачем/подизвођачима
Члан 2а.
ИСПОРУЧИЛАЦ је део посла који је предмет овог уговора ____________________________________ поверио ПОДИЗВОЂАЧУ _______________
са седиштем у ____________________, ул. _______________________ бр. ______, ПИБ
___________________, матични број ________________, а који чине ______ % од
укупне уговорене вредности.
ИСПОРУЧИЛАЦ је део посла који је предмет овог уговора ____________________________________ поверио ПОДИЗВОЂАЧУ _______________
са седиштем у ____________________, ул. _______________________ бр. ______, ПИБ
___________________, матични број ________________, а који чине ______ % од
укупне уговорене вредности.
ИСПОРУЧИЛАЦ у потпуности одговара за извршење Уговора.
ВРЕДНОСТ
Члан 3.
Укупна вредност добара из члана 2. овог уговора без обрачунатог ПДВ-а износи
______________ динара, ПДВ износи ________________ динара, што укупно износи
_______________ динара. Уговорена цена је фиксна.
Јединична цена из понуде ИСПОРУЧИОЦА је фиксна. У цену су укључени сви
трошкови неопходни за реализацију предмета уговора.
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НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
НАРУЧИЛАЦ се обавезује да ће плаћање из члана 3. овог уговора извршити
након испоруке и одржане представе, а у року од 7 дана од дана пријема фактуре, на
текући
рачун
ИСПОРУЧИОЦА
бр.
__________________________
код
_____________________ банке.
Фактура из става 1. овог члана мора да садржи све податке прописане законом.
НАРУЧИЛАЦ је сагласан да се за свако неблаговремено плаћање обрачуна
затезна камата у складу са законом.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 5.
ИСПОРУЧИЛАЦ је дужан да приликом потписивања уговора, односно у року од
3 дана од дана закључења овог уговора НАРУЧИОЦУ преда потписану и оверену
сопствену бланко меницу са потписаним овлашћењем у висини од 10% од укупне
вредности уговора без ПДВ-а, као гаранцију за добро извршење посла и роком важења
30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла. Наручилац ће уновчити
меницу за добро извршење посла у случају да ИСПОРУЧИЛАЦ не буде извршавао
своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
Члан 6.
Meница из члана 5. овог уговора мора да садржи клаузулу: „неопозива,
безусловна и на први позив наплатива“.
Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке
Србије, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту
мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним
износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке
коју понуђач наводи у меничном овлашћењу.
РОКОВИ
Члан 7.
НАРУЧИЛАЦ се обавезује да ће на дан потписивања уговора ИСПОРУЧИОЦУ
доставити спецификацију са назначеним именом, узрастом и полом детета како би
ИСПОРУЧИЛАЦ могао да их спакује и испоручи.
ИСПОРУЧИЛАЦ се обавезује да ће добра која су предмет овог уговора
испоручити на адресу наручиоца, у договору са наручиоцем, а најкасније 24 часа пре
одржавања представе.
Представа ће бити одржана 21. децембра 2017. године у 17 часова у Новом Саду,
у простору који обезбеди Наручилац.
Члан 8.
Уколико ИСПОРУЧИЛАЦ не испоштујe све рокове из овог уговора,
НАРУЧИЛАЦ има право да раскине уговор после записнички констатованог
непоштовања рокова из уговора.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 25/2017

30/ 37

ГАРАНЦИЈЕ И КВАЛИТЕТ
Члан 9.
ИСПОРУЧИЛАЦ гарантује да:
- рок трајања производа слатког дела није краћи од марта 2018. године,
- асортиман садржи играчке за све узрасте до 15 година,
- играчке из понуђеног асортимана садрже ознаку „CE“ која гарантује безбедност
производа и
- играчке нису на Рапексовој листи опасних производа.
Члан 10.
Гарантни рок на испоручене играчке је ______________, рачунајући од дана
испоруке.
ИСПОРУЧИЛАЦ је сагласан да од момента закључења овог уговора па све до
коначног извршења посла, сарађује са овлашћеним представником НАРУЧИОЦА.
Квалитативну и квантитативну контролу приликом испоруке представник
НАРУЧИОЦА извршиће уз присуство представника ИСПОРУЧИОЦА.
Лице код НАРУЧИОЦА задужено за контролу приликом испоруке и за
спровођење овог уговора је Бојана Рајков.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.
Уговорне стране су сагласне да на све међусобне односе, који нису дефинисани
овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 12.
Уговор може бити измењен или допуњен сагласношћу уговорних страна,
закључењем Анекса уз овај Уговор, у свему у складу са одредбама Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
Измена и допуна Уговора не односи се на цену, која мора бити фиксна током
важења Уговора.
Члан 13.

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове решавати споразумно у
духу добрих пословних односа, у супротном надлежан је суд стварне надлежности у
Новом Саду.
Члан 14.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране.
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Члан 15.

Уговор је сачињен у четири истоветна примерка од којих се два уручују
ИСПОРУЧИОЦУ, а два задржава НАРУЧИЛАЦ.

ЗА НАРУЧИОЦА
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

ЗА ИСПОРУЧИОЦА
ДИРЕКТОР

________________________
Миомир Јовановић

_________________________

ДИРЕКТОР
_________________________
Душан Бајић

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 рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења
испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
Понуђач, у знак прихватања модела уговора, исти мора попунити, оно што може,
потписати и оверити печатом.
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IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ – ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА
ЗА ЈН БР. 25/2017
НАБАВКА НОВОГОДИШЊИХ ПАКЕТИЋА

Ред.
број

1.

Опис

Новогодишњи пакетићи
- слатки део,
- играчке,
- организовање представе
(у свему према радном задатку)

Јединица
мере

Количина

Комплет

133

Цена по јед.
мере без
ПДВ-а

Укупан
износ без
ПДВ-а

ПДВ
УКУПНО СА ПДВ-OM

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени
предмет јавне набавке;
 у колони 6. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне
набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у
колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.);
 На крају уписати укупан износ ПДВ-а и укупну цену предмета набавке са ПДВом.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач
__________________________________________________________________, доставља
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПА ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити
од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона,
__________________________________________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке добара, НАБАВКА НОВОГОДИШЊИХ ПАКЕТИЋА, ЈН
бр. 25/2017 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу,
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2)
Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ ПРЕДСТАВЕ У
ТРАЖЕНОМ ТЕРМИНУ

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _________________________________________________________________ у
поступку јавне набавке добара - набавка новогодишњих пакетића, ЈН бр. 25/2017, врши
организовање представе у трајању од минимум 30 минута уз ангажовање глумаца, у
Новом Саду 21. децембра 2017. године у 17 часова у простору који обезбеди
Наручилац.

Место:_____________
Понуђач:
Датум:_____________

М.П.

_____________________
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XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О МЕНИЦИ КАО ГАРАНЦИЈИ ЗА ДОБРО
ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Под материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да ћу приликом
потписивања уговора, односно у року од три дана од дана закључења уговора, као
средство финансијског обезбеђења положити, потписану и оверену сопствену, бланко,
неопозиву, безусловну и на први позив наплативу меницу са потписаним меничним
овлашћењем у висини 10% од вредности уговора без ПДВ-а, и роком важења 30 дана
дуже од рока за коначно извршење посла, као гаранцију за добро извршење посла,
евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

У __________________________
Дана: ______________________

(М.П.)

_______________________________
(Потпис овлашћеног лица)

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 25/2017

37/ 37

