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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. 02-10/265 од 13. новембра 2018. године и Решења о образовању Комисије
бр. 02-10/266 од 13. новембра 2018. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности – НАБАВКА НОВОДИШЊИХ
ПАКЕТИЋА
ЈН бр. 23/2018
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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 23/2018 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. 23/2018 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
БАМБИ ПЛАЗМА КИДС (млевени чоко кексићи- патролне шапе), минимум
250гр. или одговарајуће
БАМБИ ЈОШ ПЕРЕЦЕ (слано пециво переце), минимум 180 гр. или
одговарајуће
БАМБИ ЈОШ РИБИЦЕ (слано пециво рибице ), минимум 180 гр. или
одговарајуће
„МИЛКА“ МЛЕЧНА ЧОКОЛАДА, минимум 80 г. или одговарајуће
БАМБИ ПЛАЗМА КИДС КЕКСИЋИ (мини кексићи), минимум 75 гр. или
одговарајући

Рок трајања производа слатког дела: не може бити краћи од марта 2019. године
Уз понуду понуђач је дужан да достави списак слатког дела пакета са наведеном
грамажом. Овај списак понуђач доставља у слободној форми.
2) ИГРАЧКЕ
БЕБЕ УНИВЕРЗАЛНИ ПАКЕТИЋ
РБ
НАЗИВ АРТИКЛА
ТЕХНИЧКИ ОПИС
Интерактивна музичка вежбаоница са различитим
светлосним и звучним ефектима. Садржи тач сензоре
које дете додирима руке активира на пет различитих
тастера од којих сваки репродукује одређене приче и
мелодије. На сету се налази и игра са лоптицама (три
лоптице) које се убацују и пролазе кроз тунел, два
тастера за активирање музике и две звечке у облику
МУЗИЧКА
звезде и лопте. Играчка погодна за проходавање.
1 ВЕЖБАОНИЦА
Дим.пак. минимум 75 х 40 х 14,5 цм.
Активити софт лопта са звучним и светлећим ефектима.
Израђена је од сунђера и платна. Приликом притиска на
тастер као и додира лопте активира се педесет
различитих мелодија на тему: животиња, бројања,
МУЗИЧКА МЕКАНА песама и звучних ефеката. Дим.пак. минимум 23 х 21,5 х
2 ЛОПТА
18 цм.
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СЛАГАЛИЦА
3 ПИРАМИДА

4 СЕТ ЗА РУЧАВАЊЕ
ДЕЧАЦИ 1-2 ГОДИНЕ
РБ
НАЗИВ АРТИКЛА

КАМИОН
1 ВАТРОГАСАЦ

2 КУЦА СПАВАЛИЦА

ГУМЕНИ
3 КОНСТРУКТОР

ДРВЕНИ
4 ЛАВИРИНТ
ДЕВОЈЧИЦЕ 1-2 ГОДИНЕ
РБ
НАЗИВ АРТИКЛА

1 СЕТ 3/1

2 ЛУТКА БЕБА

ГУМЕНИ
3 КОНСТРУКТОР

Едукативни сет који садржи крокодила са звечком и
постољем за ређање елемената, четири тунела
различитих величина и боја (наранџаста,плава,жута и
црвена) који се ређају један на други и један у други.
Дим.пак. минимум 20,5 х 16,4 х 8,5цм.
Сет који садржи 4 гумиране пластичне кашике са
анатомским дршкама различите текстуре. Димензија
паковања минимум 23 х 11,5 х 2,5цм.

ТЕХНИЧКИ ОПИС
Камион ватрогасни израђен од квалитетне пластике
високог сјаја. Камион поседује пумпу за воду, опругу за
пумпање и мобилно црево за гашење пожара, ротационо
светло и цистерну за воду. Дим.пак. минимум 67,5 х 27,5
х 37,5 цм.
Плишани куца спавалица, познати јунак из цртаног
филма. На телу куце налази се дугме чијим се притиском
активирају аутентични звуци. Димензија паковања
минимум 31 х 22 х 12 цм.
Гумени конструктор другарство-сет садржи 50 гумених
елемената у облику људских фигура 7 х 5цм и дебљине
1цм, у 5 различитих боја. Систем повезивања је преко
ребрастих гумираних завршетака које има свака фигура.
Паковање у пластичној гајбици дим. минимум 26 х 18 х
13цм.
Графомоторички лавиринт са постољем. У сету се
налази 12 задатака који се задају пре почетка игре.
Погодан за развој координације, концентрације и
моторике код деце. Димензија производа најмање 30 х 30
х 7,5 цм.

ТЕХНИЧКИ ОПИС
Сет 3 у 1 - садржи колица за лутке која се могу
трансфомисати у хранилицу за бебе и лежаљку за
спавање. Сет поседује специјалне музичке ефекте за
успављивање беба. Димензија паковања минимум 50 х
38 х 20 цм.
Лутка беба израђена од гуме. Обучена је у баде матил са
капицом на глави. Има могућност да пије и пишки. У
сету се налази флашица и ноша. Димензија паковања
минимум 22 х 35,5 х 12цм.
Конструктор сет -"животињска дружина" који садржи 72
гумене 3д фигуре домаћих и дивљих животиња. Систем
повезивања је преко ребрастих гумираних завршетака
које има свака фигура. Паковање у пластичној гајби са
поклопцем. Дим.пак. најмање 26 х 18 х 13цм.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 23/2018

5/ 36

ДРВЕНА
4 СЛАГАЛИЦА
ДЕЧАЦИ 3-5 ГОДИНЕ
РБ
НАЗИВ АРТИКЛА

ХОКЕЈ НА
1 БАТЕРИЈЕ

2 АКЦИОНА ФИГУРА

Дрвени едукативни сет воћни куп - састоји се од 6
елемената различитих величина које треба низати на
постоље и формирати воћну посластицу. Димензија
производа минимум 8,5х15х6,8 цм. Димензија паковања
најмање 20х10х7,5 цм.

ТЕХНИЧКИ ОПИС
Хокеј игра израђена од квалитетне пластике и стабилног
дрвеног постоља. Сет ради помоћу батерија које
омогућавају струјање ваздуха како би се пак што боље
клизао. Паковима се управља уз помоћ два пластична
реквизита у облику ручне палице. На головима се налазе
приказани бројеви на којима се уз помоћ граничника
обележава резултат. Дим.пак. минимум 51,7х31,7х11,5
цм.
Фигура познатог јунака израђена од пластике са звучним
ефектима. На полеђини фигуре налази се дугме које
активира крила и звук јунака. Димензија паковања
минимум 25,5х30,5х7,5 цм.
Полицијски игровни сет који садржи
хеликоптер
димензије најмање 34х10,5х8 цм са куком за извлачење и
спасавање, лампу за ноћне интервенције димензије
минимум 11,5х4,5цм и две фигуре полицајаца висине
минимум 7,5 цм са пратећим елементима. Димензија
паковања минимум 34,5х24,5х9,5 цм.

3 ИГРОВНИ СЕТ

КОНСТРУКТОР
4 ПУЗЛА
ДЕВОЈЧИЦЕ 3-5 ГОДИНЕ
РБ
НАЗИВ АРТИКЛА

3д пузле блок - конструктор од специјалног гумираног
материјала. Делови се могу уклапати са свих страна и
комбиновати у 2д и 3д облике. Паковање садржи 500
елемента. Димензија кофe минимум 20х20цм.

ТЕХНИЧКИ ОПИС

СЛАГАЛИЦА
2 ШТАПИЋИ

Луксузна кухиња која садржи рингле, микроталасну
рерну, намирнице, кухињски прибор, судове. Кухињски
сет садржи преко 30 елемената. Дим. минимум: 82,5х33х
80,5 цм.
Конструктор Бамбучи плус сет (или одговарајући) - чини
мин. 230 пластичних штапића дужине најмање 20 цм и
170 везица крстастих, кружних и спојница које се
повезују по хоризонтали, вертикали, кружно. Паковање у
пвц гајбици са поклопцем. Дим.минимум 25 х 12 х 20
цм.

3 ЛУТКА

Лутка из популарног анимираног филма са 3д наочарима
и специјалном гардеробом. Димензија паковања
минимум 12,7 х 32,2 х 6 цм.

1 КУХИЊА
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4 ИГРОВНИ СЕТ

ДЕЧАЦИ 6-7 ГОДИНЕ
РБ
НАЗИВ АРТИКЛА

АУТОМОБИЛ СА
1 ВОЛАНОМ

КЛАВИЈАТУРА 49
2 ДИРКИ

СЛАГАЛИЦА
3 ПУЗЛА 204 ПЦС

ЧАРАПА ЗА
4 БАЛОНЕ
ДЕВОЈЧИЦЕ 6-7 ГОДИНЕ
РБ
НАЗИВ АРТИКЛА

1 ЛУТКЕ СЕТ

СЕТ ЗА ПРАВЉЕЊЕ
2 КОЛАЧА

3 СЛУШАЛИЦЕ

4 ТАЈНИ ДНЕВНИК

Игровни сет теретана који садржи 4 различите справе за
вежбање, два тега, торбу за тренинг, подлогу за вежбање
и фигуру девојчице висине најмање 7,5 цм. Димензија
паковања минимум:15х15х5 цм.

ТЕХНИЧКИ ОПИС
Аутомобил на даљинско управљање са специјалним
тркачким воланом који поседује стварне команде и који
се може фиксирати
за површину или преносити;
аутмобил који се покреће и светли уз помоћ команди са
волана. Димензија паковања минимум: 30х28x29цм.
Клавијатура са 49 дирки, лед дисплејом и микрофоном, 8
пратећих
удараљки,
10
ритмова
свирања
и
интерпретацијом
16
различитих
инструмената.
Клавијатура поседује два едукативна мода и могућност
снимања и репродуковања снимљеног свирања. Дим.пак.
минимум 61х18х7цм.
Слагалица пузла која упознаје децу са Соларним
системом, како и када је настао, ко му припада. Сет
садржи 204 елемента од којих се формира слика
димензије 47 х 33 цм. Дим.пак.минимум 25 х 38 х 5 цм.
Забавни сет који садржи специјални пар чарапа, округлу
посуду за сапуницу, паковање сапунице и тубе за
прављење балона. Димензија паковања минимум 20,5x
26x4,8 цм.

ТЕХНИЧКИ ОПИС
Сет који чини две популарне јунакиње, летећи ћилим са
звучним и светлосним ефектима. Димензија паковања
минимум: 44,5х33х8,5 цм.
Креативни сет за прављење и израду специјалних
шарених колачића уз помоћ машине за ломљење јаја,
калупа и постоља. Сет садржи 25 различитих елемената.
Димензија паковања минимум: 35,7х26,5х10 цм.
Декоративне слушалице са апликацијом и ликом познате
јунакиње. На слушалицама се може подешавати јачина
звука, компатибилне су за све уређаје и имају кабал
дужине 180 цм који омогућава несметано кретање по
просторији. Димензија паковања минимум 22,5х27,4х8
цм.
Сет садржи дневник са апликацијама колачића и
сладоледа, хемијску оловку са гуменим привеском,
стикере и два печата. Дневник се може отворити уз
помоћ тајне шифре која се може стално мењати.
Димензија паковања најмање: 25х29х4 цм.
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ДЕЧАЦИ 8-10 ГОДИНЕ
РБ
НАЗИВ АРТИКЛА

ТЕХНИЧКИ ОПИС

2 ДРУШТВЕНА ИГРА

Скејтборд-даска израђена од специјалне пластичне масе
у 4 различите боје. Силиконски светлећи точкови налазе
се на металним држачима који су причвршћени за даску.
Димензија производа минимум 56х15х10 цм.
Популарна друштвена игра која садржи: таблу израђену
од трослојног лакираног картона, 6 фигурица, 28
картица са уговорима, 16 шанси картица, 16 картица
изненађења, 32 куће, 12 хотела, 2 коцкице и новац.
Димензија паковања минимум: 39,5х26,5х5цм.

3 ИГРОВНИ СЕТ

Сет који садржи оружје са три сунђераста метка.
Приликом пуцања активира се црвени ласер нишан.
Артикал на батерије. Димензија паковања минимум:
19,5х23х4,5 цм.

4 ЛОПТА ФУДБАЛ

Лопта фудбал са грбом Србије. Израђена од еко-коже.
Пречника најмање 23 цм.

ДЕВОЈЧИЦЕ 8-10
ГОДИНЕ
РБ
НАЗИВ АРТИКЛА

ТЕХНИЧКИ ОПИС

СКЕЈТ СА
СВЕТЛЕЋИМ
1 ТОЧКОВИМА

1 ХОВЕРБОАРД СЕТ

2 ТОРБА

3 НОТЕС

МОЈ ПРВИ
4 ДНЕВНИК
ДЕЧАЦИ 11-15
РБ
НАЗИВ АРТИКЛА

1 ХЕЛИКОПТЕР

Сет садржи фигуру лутке која се налази на ховербоaрду
којим се управља бежичним даљинским управљачем са
командама. Даљински управљач се може пунити уз
помоћ УСБ кабла који се налази у самом сету. Димензија
паковања минимум 35,5х32х24,5 цм.
Декоративна торба са ликом познате јунакиње. Торба
садржи пластифицирано постоље, три посебне преграде
за мобилни телефон, новчаник и наочаре. Ручке торбе се
могу скидати и по потреби враћати. Димензија торбе
минимум 36х25х9,5 цм.
Сет садржи нотес, пом-пом оловку, гумицу за брисање у
облику лабела, стикере, мини блокчић. Сет је украшен
ликовима куца. Димензија паковања минимум
25х27,5х3,5 цм.
Сет садржи нотес тврдих корица са апликацијом куце и
маце. Дневник је могуће закључати уз помоћ катанца са
двобојиним цирконима и кључићем у облику срца.
Нотес садржи 300 страница. Димензија паковања
најмање:19,5х14,5х2,5 цм.

ТЕХНИЧКИ ОПИС
Хеликоптер на бежично даљинско управљање. Летилица
садржи 4 канала управљања и GYRO систем летења.
Димензија паковања минимум: 30,5х33х9 цм.
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2 ЛОПТА ФУДБАЛ
3 ТАСТАТУРА

4 СЛУШАЛИЦЕ
ДЕВОЈЧИЦЕ 11-15
ГОДИНЕ
РБ
НАЗИВ АРТИКЛА

Лопта фудбал са грбом Србије. Израђена од еко-коже.
Пречника најмање 23цм.
Тастатура са жичаним повезивањем, црне боје димензије
минимум 460х145х25мм.
Слушалице са миркофоном, повезивање 2хJACK 3,5мм.
Дужина кабла 1,8м. Распон фреквенције 20Hz-20KHz.
Димензија паковања минимум: 21х6,5х9 цм.

2 ТАСТАТУРА

ТЕХНИЧКИ ОПИС
Слушалице са миркофоном, повезивање 2 х JACK 3,5мм.
Дужина кабла 1,8м. Распон фреквенције 20Hz-20KHz.
Димензија паковања минимум: 21х6,5х9 цм.
Тастатура са УСБ повезивањем, жичана црне боје.
Позадинско осветљење 7 боја. Димензије минимум:
467х190х28 мм, тежине најмање 720 г, дужина кабла
најмање 1,5м.

3 3 Д НАОЧАРЕ

3д наочаре уз помоћ којих можемо гледати омиљене
апликације у 3д верзији са мобилног телефона.
Димензија паковања минимум:20х14,3х12цм.

4 СЕЛФИ ШТАП

Селфи штап за сликање фоторафија чија се дршка
дужине најмање 1м може подешавати на више нивоа.

1 СЛУШАЛИЦЕ

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 2019. године
3) ОРГАНИЗОВАЊЕ ПРЕДСТАВЕ
Организовање представе у трајању од минимум 30 минута уз ангажовање
глумаца у траженом термину.
ПОДЕЛА НОВОГОДИШЊИХ ПАКЕТИЋА
Подела пакетића ће се вршити у Новом Саду
27. децембра 2018. године у 17 часова у простору који обезбеди Наручилац.
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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:

Да располаже неопходним пословним капацитетом:
1.
2.

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
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1.3.

Остали услови за учешће у поступку ЈН:
ПОНУЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИ УЗОРКЕ ЗА
ПАКЕТИЋ ЗА ИГРАЧКЕ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.4.

1.5.

Категорија
Категорија
Категорија
Категорија
Категорија
Категорија

- БЕБЕ
- ДЕЧАЦИ УЗРАСТА ОД 1-2 ГОДИНЕ
- ДЕВОЈЧИЦЕ УЗРАСТА ОД 1-2 ГОДИНЕ
- ДЕЧАЦИ УЗРАСТА ОД 3-5 ГОДИНА
- ДЕВОЈЧИЦЕ УЗРАСТА ОД 3-5 ГОДИНА
- ДЕВОЈЧИЦЕ 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.
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).
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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:
Категорија
Категорија
Категорија
Категорија
Категорија
Категорија

- БЕБЕ
- ДЕЧАЦИ УЗРАСТА ОД 1-2 ГОДИНЕ
- ДЕВОЈЧИЦЕ УЗРАСТА ОД 1-2 ГОДИНЕ
- ДЕЧАЦИ УЗРАСТА ОД 3-5 ГОДИНА
- ДЕВОЈЧИЦЕ УЗРАСТА ОД 3-5 ГОДИНА
- ДЕВОЈЧИЦЕ 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. 23/2018,
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. 23/2018,
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. 23/2018. Понуда се сматра
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 22. новембра 2018. 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:
Категорија
Категорија
Категорија
Категорија
Категорија
Категорија

- БЕБЕ
- ДЕЧАЦИ УЗРАСТА ОД 1-2 ГОДИНЕ
- ДЕВОЈЧИЦЕ УЗРАСТА ОД 1-2 ГОДИНЕ
- ДЕЧАЦИ УЗРАСТА ОД 3-5 ГОДИНА
- ДЕВОЈЧИЦЕ УЗРАСТА ОД 3-5 ГОДИНА
- ДЕВОЈЧИЦЕ 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. 23/2018. - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добара, – НАБАВКА НОВОДИШЊИХ
ПАКЕТИЋА, ЈН бр. 23/2018. - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добара – НАБАВКА НОВОДИШЊИХ
ПАКЕТИЋА, ЈН бр. 23/2018. - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – НАБАВКА НОВОДИШЊИХ
ПАКЕТИЋА, ЈН бр. 23/2018. - 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 2019. 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. 23/2018.“
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. 23/2018
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. 23/2018

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. 2002387770103001-58 код Поштанске штедионице 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 13. новембра 2018. године под бројем 02-10/265 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 02-10/268 од 13.
новембра 2018. 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 27. децембра 2018. 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.
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ГАРАНЦИЈЕ И КВАЛИТЕТ
Члан 9.
ИСПОРУЧИЛАЦ гарантује да:
- рок трајања производа слатког дела није краћи од марта 2019. 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. 23/2018
НАБАВКА НОВОГОДИШЊИХ ПАКЕТИЋА

Ред.
број

1.

Опис

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

Јединица
мере

Количина

Комплет

123

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. 23/2018 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. 23/2018, врши
организовање представе у трајању од минимум 30 минута уз ангажовање глумаца, у
Новом Саду 27. 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)
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