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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Предмет:

Набавка рачунара за потребе интернет клуба
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Број јавне набавке: ЈНД 6/19
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Поступак јавне набавке мале вредности
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Установа Студентски центар „Ужице“
Улица Иве Андрића бр. 19,
31000 Ужице

Јавно оварање понуда обавиће се

У просторијама Наручиоца у Улици.Иве
Андрића 19, Ужице
дана 04.10.2019. године у 12,15 часова

Ужице, септембар 2019. године
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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012,
14/15 и 68/15) у даљем тексту: Закон, Одлуке о покретању поступка јавне набавке ЈНД
6/19 број 360-2/2019 од 19.09.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну
набавку ЈНД 6/19 број 360-3/2019 од 19.09.2019. године припремљена је
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.1 ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Наручилац:

УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „УЖИЦЕ“

Адреса:
Одговорно лице:
Интернет страница:
ПИБ наручиоца
Матични број наручиоца:
Шифра делатности:
Телефон централа:
Телефон факса :
Банка:
Број текућег рачуна:
Е-mail:
Врста поступка:
Предмет јавне набавке
Поступак се спроводи ради:

Иве Андрића број 19, Ужице
Миливоје Ристановић
www.scuzice.org
101780854
06362176
55.90
031-553-235
031/551-877
Управа за јавна плаћања
840-446661-06
pravnik@scuzice.org
Поступак јавне набавке мале вредности
Набавка добара
Закључивања уговора о јавној набавци
Установа Студентски центар „Ужице“
Улица Иве Андрића број 19,31000 Ужице
Факс: 31/551-877 (за Комисију за јавне набавке)
Електронска пошта: pravnik@scuzice.org

Контакт:

1.2 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Редни број јавне набавке

Опис добара

Ознака из Општег речника
набавки

ЈНД 6/19
Јавна набавка добра – набавка рачунара за
потребе интернет клуба и читаонице
Локација и место извршења : Ужице, улица
Милоша Обреновића 9А
30200000 – рачунари и рачунарска опрема

1.3 ВРСТА, ОПИС УСЛУГА КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ
Врста, опис добара која су предмет набавке дати су у спецификацији добара која је
саставни део конкурсне документације и понуде.
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Набавка није обликована у више партија.
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци
Набавка није резервисана за установе, организације, удружења или привредне
субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање
лица са инвалидитетом
Подношење електронске понуде није допуштено.
Нема обавезе подношења понуде са подизвођачима

II

ПOДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опис предмета:
1. Radne stanice
Minimalni zahtevi:
Radna stanica ..................... 33 kom.
Kućište: Tower, 600W, 12cm kuler, dva USB 3.0
Čipset: Intel 1151
Procesor: 2/4, 3MB kes, 3,5 GHz
Memorija: 4 GB DDR4-2400 MHz
Grafički modul: Intel UHD Graphies 610
Hard disk: SSD, Sata III 256
Mrežna karta: 10/100/1000 Mb/s
Optički uređaj: DWD RW
Periferni uređaji: Tastatura i miš. Lokalizacija tastature na srpskom jeziku
Operativni sistem: Preinstaliran Win 10 Home 64 bit.
Garancija: 3 godine proizvođačke garancije.
2. Monitor (kompatibilan sa radnom stanicom) .......... 33 kom.
Veličina dijagonale: 21,5”
Tehnologija pozadinskog osvetljenja: LED
Rezolucija: 1920x1080
Kontrast: 50.000.000:1
Garancija: 3 godine proizvođačke garancije.
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Н а п о м е н а : Код сервисирања опреме у гарантном року, њено преузимање и
достава је на адреси купца о трошку добављача. Ако сервисирање опреме у гарантном
року траје дуже од петнаест дана, од дана пријаве квара - добављач је дужан да
испоручи адекватну заменску опрему купца за рад до коначне поправке предметне
опреме, чијом доставом се добављачу враћа заменска опрема.

ОБРАЗАЦ III
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

1. Radne stanice
Minimalni zahtevi:
Radna stanica ..................... 33 kom.
Kućište: Tower, 600W, 12cm kuler, dva USB 3.0
Čipset: Intel 1151
Procesor: 2/4, 3MB kes, 3,5 GHz
Memorija: 4 GB DDR4-2400 MHz
Grafički modul: Intel UHD Graphies 610
Hard disk: SSD, Sata III 256
Mrežna karta: 10/100/1000 Mb/s
Optički uređaj: DWD RW
Periferni uređaji: Tastatura i miš od istog. Lokalizacija tastature na srpskom jeziku
Operativni sistem: Preinstaliran Win 10 Home 64 bit.
Garancija: 3 godine proizvođačke garancije.
2. Monitor (kompatibilan sa radnom stanicom) .......... 33 kom.
Veličina dijagonale: 21,5”
Tehnologija pozadinskog osvetljenja: LED
Rezolucija: 1920x1080
Kontrast: 50.000.000:1
Garancija: 3 godine proizvođačke garancije.

Н а п о м е н а : Код сервисирања опреме у гарантном року, њено преузимање и
достава је на адреси купца о трошку добављача. Ако сервисирање опреме у гарантном
року траје дуже од петнаест дана, од дана пријаве квара - добављач је дужан да
испоручи адекватну заменску опрему купца за рад до коначне поправке предметне
опреме, чијом доставом се добављачу враћа заменска опрема.
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IV УСЛОВИ УЧЕШЋА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН 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 ;
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;
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;
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права
интелектуалне својине.
1.2. 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
1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1.тачка 1) до 4) Закона.
2.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У СМИСЛУ ЧЛ. 75.
Понуђач је дужан да уз понуду достави доказе којим потврђује да испуњава услове за
учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона, дефинисане овом конкурсном
документацијом. Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним
копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од
понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа о испуњености услова.
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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.
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуда,
због тога што она до тог тренутка подношења понуда нису могла бити издата по
прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи
одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити да накнадно достави тражена
документа у примереном року.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона,
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву дату под пуном
кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним
органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
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 прописан начин.
Р. бр
1.

Докази о испуњености услова
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар ;
Доказ: извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извод из регистра надлежног Привредног суда;

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;
Доказ: правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно
уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште
домаћег правног лица, односно седиште представништва или
огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице
није осуђивано за кривично дело против привреде, кривично
дело против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене
евиденције посебног одељења за организовани криминал
надлежног суда, којим потврђује да правно лице није осуђивано
за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из
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казнене евиденције, односно уверење и надлежне полицијске
управе МУП-а којим се потврђује да
законски заступник
понуђача није осуђиван за кривично дело против привреде,
кривично дело против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних
дела организованог криминала (захтев се може поднети према
месту рођења или према месту пребивалишта законског
заступника)
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције,
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим
потврђује да 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 (захтев се може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта).
Доказ не може бити старије од два месеца пре отварања
понуда;

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;
Доказ: Уверење Пореске управе Mинистарства финансија и
привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење
надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције
за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старија од два месеца пре отварања
понуда;

Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за
привредне регистре, не морају да достављају доказе из чл.75.став 1.тач.1) до 4) ЗЈН., већ
су у обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача.
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Образац V
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС»,
број 124/12, 14/15 и 68/15), дајемо следећу

ИЗЈАВУ
Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да, у
својству понуђача испуњавам све обавезне услове за учешће у поступку предметне
јавне набавке мале вредности добара: Набавка рачунара за потребе интернет клуба и
читаонице, ЈНД 6/19, у складу са чланом 75. став 1. тачке 1-4.
Наручилац задржава право провере тражених доказа о испуњавању услова из члана 77.
Закона о јавним набавкама.
Напомена:
Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач који наступа са
подизвођачем, ову Изјаву потписује само понуђач.
Уколико се подноси заједничка понуда, ову Изјаву потписије члан групе који је носилац
посла.
Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за
привредне регистре, не морају да достављају доказе из чл.75.став 1.тач.1) до 4) ЗЈН., већ
су у обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача.

Понуђач
____________________
Датум:____________

Потпис овлашћеног лица
______________________
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VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.
2. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ
Понуда треба да садржи све доказе и обрасце дефинисане конкурсном
документацијом. Сви обрасци морају бити попуњени и потписани од стране
овлашћеног лица понуђача.
ОБРАЗЦИ:
1. Oбразац понуде - Образац VII
2. Образац Модела Уговора – Образац VIII
3. Образац трошкова припреме понуде – Образац IX
4. Образац Изјаве о независној понуди – Обраазц X
5. Изјава понуђача о поштовању обавеза које произилазе из вaжећих прописа –Образац
XI
6. Техничке карактеристике рачунарске опреме – Образац III
7. Изјава о испуњености услова из члана 75.став 1.тачка 1-4 ЗЈН – Образац V
3. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ
Понуда се саставља тако што понуђач попуњава све обрасце и изјаве који су саставни
део конкурсне документације. Понуђач мора све обрасце који су саставни део
конкурсне документације да попуни читко-штампаним словима. Попуњени обрасци
морају бити јасни, недвосмислени, потписани од стране овлашћеног лица, у свему у
складу са конкурсном документацијом. Модел уговора треба да попуни и потпише
овлашћено лице понуђача, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора. Уколико
понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а
место начињене грешке парафира печатом.
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, овлашћено лице понуђача потписује и
оверава све обрасце у конкурсној документацији.
Уколико понуђач подноси заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе понуђача који ће потписивати
обрасце дате у конкурсној документацији, изузев и Обрасца Изјаве о независној
понуди (Образац бр. X) Образца Изјаве о поштовању прописа (Образац бр. XI).
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Образац Изјаве о независној понуди и образац Изјаве о поштовању прописа мора
бити потписан од стране сваког понуђача из групе понуђача.
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује обрасце дате у
конкурсној документацији, то понуђачи морају дефинисати споразумом којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке,
а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члану 81. Закона.

4. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти на адресу:
Установа Студентски центар „Ужице“, Ужице, Иве Андрића број 19, 31000 Ужице уз
напомену Понуда за јавну набавку мале вредности ЈНД 6/19. Набавка рачунара за
потребе интернет клуба и читаонице - НЕ ОТВАРАТИ.
На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести назив и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Рок за подношење понуда: 04.10.2019. године до 12,00 часова, без обзира на начин
достављања.
Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим.
Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће
враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.
5. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј.
04.10.2019. године у 12,15 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама
Установе Студентски центар „Ужице“ , улици Иве Андрића 19, 31000 Ужице.
6. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуде са варијантама нису дозвољене.
7. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДА
Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писменим обавештењем
пре рока за подношење понуда.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде биће припремљено,
означено и достављено у складу са условима из конкурсне документације, са ознаком
на коверти “Измена понуде” или “Допуна понуде” или «Опозив понуде» за јавну
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набавку мале вредности ЈНД 6/19 - Набавка рачунара за потребе интернет клуба и
читаонице - НЕ ОТВАРАТИ
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
8. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
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 да учествује у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (Образац VI) понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно
да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
9. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачем. Понуђач је дужан да у
понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.
Уколико понуђач наведе да ће извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да у
обрасцу понуде наведе назив и седиште подизвођача.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен у уговору о јавној
набавци.
Уколико понуђач наступа са подизвођачем дужан је да наведе проценат укупне
вредности набавке коју ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као
и да одреди део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Подизвођачи морају да испуњавају обавезне услове за учешће у поступку из члана 75.
став 1. Закона о јавним набавкама.
Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова
из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, који су наведени у поглављу IV конкурсне
документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорених обавеза, без обзира
на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
10. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача у обрасцу понуде у конкурсној документацији
(Образац VI) навести све учеснике у заједничкој понуди.
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Сваки учесник у заједничкој понуди мора да испуни обавезне услове из члана 75. став
1. тачка 1) до 4) Закона и достави доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке и који обавезно
садржи податке из члана 81. став 4., и то податке о:
-члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем;
-понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
-понуђачу који ће издати рачун;
-рачун на који ће бити извршено плаћање;
-обавезама сваког понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
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
набaвке и уговора о јавној набaвци неограничено солидарно одговарају задругари.
11. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА
Наручилац може писаним путем да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му
помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу
и увид код понуђача, односно његовог подизвођача.
12. НАЧИН ПЛАЋАЊА И ГАРАНТНИ РОК
Рок плаћања: у законском року до 45 дана од дана испоруке добара. Плаћање се врши
уплатом на рачун понуђача.
Гарaнтни рок не може бити краћи од рока који је наведен у карактеристикама
рачунарске опреме, и тече од дана испоруке добара. Код сервисирања опреме у
гарантном року, њено преузимање и достава је на адреси купца о трошку изабраног
понуђача. Ако сервисирање опреме у гарантном року траје дуже од 15 дана, од дана
пријаве квара – изабрани понуђач је дужан да испоручи адекватну заменску опрему
купцу за рад до коначне поправке предметне опреме. Поправком и доставом опреме,
изабраном понуђачу се враћа заменска опрема.
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13. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена у понуди треба да буде изражена у динарима, са и без пореза на додату вредност
са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији јавне набавке, с тим да
ће се за оцену понуда узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Понуђена цена је фиксна за све време трајања уговорног периода.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА НА
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна јавна набвка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у
понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач
означио у понуди.
Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача, треба да у
горњем десном углу садржи ознаку „ПОВЕРЉИВО“.
Наручилац је дужан да одбије да пружи информацију која би значила повреду
поверљивости података добијених у понуди.
Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена понуђача и поднете понуде до
истека рока за отварање понуда.
Цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену критеријума рангирања
понуда и сачињавање записника о отварању понуда неће се сматрати поверљивим.
15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику ( путем поште на адресу наручиоца, или
електронским путем на e mail: pravnik@scuzice.org, тражити од Наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана
пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења у вези припремања понуде заинтересовано лице
ће упутити на следећу адресу: Установа Студентски центар “Ужице“ Ужице, Иве
Андрића 19, Ужице, или путем електронске поште са напоменом «Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку мале
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вредност ЈНД 6/19 – Набавка рачунара за потребе интернет клуба и читаонице – НЕ
ОТВАРАТИ.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 5 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 за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује
конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20. Закона.
16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да писаним
путем захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу и увид код понуђача,
односно његовог подизвођача.
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерен 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 цене и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
17. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ
НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет
набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу
буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу
банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама безусловна и
платива на први позив у висини од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са
роком важности који је 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се
за време трајања уговора промене рокови извршења уговорне обавезе, важност
банкарске гаранције за добро извршење посла се продужава.
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Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да понуђач
референце у складу са чланом 82. Закона.

има негативне

18.КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се вршити применом критеријума « Најнижа понуђена
цена ».
Приликом рангирања понуда, посматраће се укупна понуђена цена за захтевану
количину добара из Обрасца понуде, а у складу са Спецификацијом предмета јавне
набавке.
Понуда са најнижом укупном пoнуђеном ценом добија максималан број
бодова 100.
Бц = Ц мин х 100
Ц
где је:
Бц – број бодова који добија конкретна понуда
100– максималан број бодова предвиђен за овај критеријум
Ц мин – најнижа укупна понуђена цена
Ц – укупна понуђена цена из понуде за коју се одређује број бодова
19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија
понуда биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није
могуће донети одлуку о додели уговора, уговор ће се доделити понуђачу који буде
извучен путем жреба.

19. НЕДОСТАЦИ ПОНУДА
Наручилац ће одбити понуду ако понуђач:
- не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
- понуди краћи рок важења понуде од 30 дана;
- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину
понуде, или није могуће упоредити са другим понудама;
Наручилац ће одбити неодговарајуће и неприхватљиве понуде у смислу Закона о јавним
набавкама.
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Понуда приспела по истеку датума и сата одређених у позиву за достављање понуда
сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању поступка јавног
отварања понуда вратити неотворену на адресу понуђача, са назнаком да је поднета
неблаговремено.
20. ОБУСТАВА ПОСТУПКА
Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о
стручној оцени понуда, ако нису испуњени услови за доделу уговора.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих
разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који
онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба
Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске
године.
Наручилац ће у року од пет дана од дана коначности одлуке о обустави поступка јавне
набавке, објавити обавештење о обустави поступка јавне набавке.

21. 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 понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве
X).
22. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења понуде је минимум 30 дана од дана јавног отварања понуда.
23. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Поступак заштите права у поступку јавне набавке регулисан је одредбама члана 138. до
167. Закона о јавним набавкама.
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који
има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео
или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.
Захтев за заштиту права може да поднесе и Управа за јавне набавке, Државна
ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.
Захтев за заштиту права понуђача може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије предвиђено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико
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је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева указао
наручиоцу на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији, 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 напред наведеног рока (три дана пре истека
рока за подношење понуда), сматраће се благовременим ако је поднет најкасније до
истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је пет 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 п
онуда, 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 њему се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу
јавних набавки најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.
Захтев за заштиту права мора да садржи све елементе предвиђене у члану 151. став 1.
Закона о јавним набавкама и то:
назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт,
назив и адресу наручиоца,
податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца,
повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке,
чињенице и доказе којима се повреде доказују,
потврду о уплати таксе из члана 156. Закона,
потпис подносиоца.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уз захтев за заштиту права достави
доказ о уплати таксе у коме је наведен назив уплатиоца, у износу од 60.000,00 динара,
на жиро рачун број: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: ЈНД
6/19, прималац: „Буџет Републике Србије“, сврха: „Установа Студентски центар
„Ужице“,Ужице, ЈНД бр. 6/19 “.
Доказ мора садржати потпис овлашћеног лица субјекта овлашћеног за обављање
платног промета са видљивим датумом реализације уплате
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24. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци биће закључен 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.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
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Образац VII
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда број ________________ од ___________________ за јавну набавку добара :
Набавка рачунара за потребе интернет клуба и читаонице , ЈНД 6/19
1) ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Лице овлашћено за потписивање
уговора:
Име особе за контакт:
Телефон:
Телефакс:
Е-маил:
Број рачуна понуђача и назив
банке:
Матични број понуђача
Порески број -ПИБ
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: (заокружити):
А) самостално
Б) са подизвођачем/има
1) ___________________________________________________
2) ___________________________________________________
3) ___________________________________________________
В) као заједничку
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1.______________________________________________________
2.______________________________________________________
3.______________________________________________________
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.
3) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив подизвођача
1)
Адреса
Матични број
Порески идентификациони
број
Име особе за контакт

2

Проценат укупне вредности
набавке који ће извршити
подизвођач
Део предмета набавке који
ће извршити подизвођач
Назив подизвођача
Адреса
Матични број
Порески идентификациони
број
Име особе за контакт
Проценат укупне вредности
набавке који ће извршити
подизвођач
Део предмета набавке који
ће извршити подизвођач
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Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду
са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се
попуни и достави за сваког подизвођача.

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:
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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 предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког члана који је учесник у
заједничкој понуди.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке мале вредности добара број ЈНД 06/2019 је набавка рачунара и
рачунарске опреме, за потребе Установе Студентски центар „Ужице“ Ужице, према
понуди коју подносим:
УКУПНА ЦЕНА (БЕЗ ПДВ-А) у динарима:
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПДВ-А у динарима:
УКУПНА ЦЕНА (СА ПДВ-ОМ) у динарима:
Начин плаћања: Плаћање по овом Уговору Наручилац ће извршити, по извршеној
испоруци и уградњи добара, уплатом на рачун изабраног понуђача у року не дужем од
45 (четрдесетпет) дана од дана пријема рачуна-фактуре, а у складу са Законом о
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени
гласник РС", број 119/12 и 68/15).
Рок испоруке добара: Рок испоруке и уградње опреме је ______________ (уписати рок
који не може бити дужи од 30 дана од дана закључења уговора).
Место испоруке добара: Установа Студентски центар „Ужице“ Ужице, улица Милоша
Обреновића 9А.
Рок важења понуде је ______________ дана од дана отварања понуда (уписати рок
важења понуде који не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда).
Изјављујем да подношењем понуде у потпуности прихватам услове из јавног позива за
доделу уговора и све услове из конкурсне документације.
Одговорно изјављујем да су све информације које дајем у понуди истините и свестан
сам да ме давање нетачних или непотпуних информација може довести до искључења
из овог поступка јавне набавке.
Датум:

Потпис понуђача
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НАПОМЕНА: Образац понуде понуђач мора да попуни 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.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Назив артикла

Јед. Коли
Мере чина
2
3

РБ
1
1. Радна станица

ком

33

2. Монитор (21,5“)

ком

33

Јед.цена Јед.цена Укупна
без ПДВ са ПДВ- цена без
–а
ом
ПДВ-а
4
5
6

Укупна
цена са
ПДВ-ом
7

УКУПНО
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Понуђач је у обавези да попуни образац структуре цене на следећи начин:
2.1 у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а,
2.2 у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом,
2.3 у колону 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а,(колона 3 x колона 4)
2.4 у колону 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом ,(колона 3 x колона 5)
2.5 у колону 8. уписати назив произвођача
_________________________
Место
_________________________
Датум

Потпис понуђача
_________________________

Напомена:
Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци
који су наведени у обрасцу понуде. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити и потписати образац понуде.
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Образац VIII
УГОВОР О
НАБАВЦИ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ
Закључен између:
1. УСТАНОВЕ СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „УЖИЦЕ“ – са седиштем у Ужицу, ул. Иве
Андрића број 19 (у даљем тексту: наручилац), МБ: 06362176; ПИБ: 101780854; 19 коју
заступа директора Миливоје Ристановић

2.
___________________________________________________са
седиштем
у
_____________________, ул. ______________________________, бр.__________, које
заступа ____________________________________________
(у даљем тексту: Испоручилац)
ПИБ: ____________________
Матични број: _________________
Број рачуна: __________________
Назив банке: __________________________
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС»,
број 124/2012, 14/15 и 68/15) спровео поступак јавне набавке добара мале вредности,
ЈНД 6/19;
- да је Испоручилац, на основу ЈНД 6/19 доставио понуду број_______________ од
_____________ 2019. године која се налази у прилогу овог уговора и чини његов
саставни део;
-да је Наручилац, уз примену критеријума најнижа понуђена цена донео Одлуку о
додели уговора број ______________ од _____________ 2019. године којом је понуду
понуђача _________________________________, изабрао као најповољнију.
Члан 2.
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Предмет овог уговора је набавка рачунара за потребе интернет клуба и читаонице
ЈНД 6/19, у свему према понуди Испоручиоца и техничким карактеристикама
рачунарске опреме које чине саставни део овог уговора.
Члан 3.
Уговорне стране утврђују да цена предметних добара износи ____________
динара без ПДВ-а, односно _______________ динара са ПДВ-ом, а добијена је на
основу јединичних цена из усвојене понуде Добављача број __________ од
_______________године и дате спецификације.

Члан 4.
Наручилац се обавезује да Испоручиоцу исплати целокупан износ уговорене цене у
законском року од ___________ дана од дана испоруке опреме.
Члан 5.
Испоручилац се обавезује да Наручиоцу испоручи опрему у року од ________ дана
од дана закључења уговора. Испорука опреме ће се извршити на адресу Установе
Студентски центар „Ужице“ Ужице, улица Милоша Обреновића 9А, Ужице.
Испоручилац је обавезан да обезбеди гаранцију и преда је Наручиоцу у моменту
испоруке опреме.
Члан 6.
Приликом примопредаје опреме, Наручилац је дужан да на уобичајени начин
испоручена добра прегледа и да своје примедбе о недостацима одмах саопшти
Испоручиоцу.
Испоручилац је дужан да изврши замену у складу са техничком спецификацијом.
Члан 7.
Код сервисирања опреме у гарантном року, њено преузимање и достава је на
адреси купца а све о трошку изабраног Испоручиоца. Ако сервисирање опреме у
гарантном року траје дуже од 15 дана од дана пријаве квара – Испоручилац се
обавезује да испоручи адекватну заменску опрему за рад до коначне поправке
предметне опреме. Заменска опрема се враћа Испоручиоцу одмах по пријему
севисиране опреме.
Члан 8.
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одребе Закона о
облигационим односима, као и други прописи који регулишу ову материју.
Члан 9.
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Уговорне стране су сагласне да спорна питања у вези са овим уговором решавају
споразумно.
За евентуалне спорове које уговорне стране не реше договором, спор ће решавати
стварно надлежни суд у Ужицу.
Члан 10.
-

Саставни део овог уговора је:
Понуда Испоручиоца број __________________________ од ____________
Техничке карактеристике
Члан 11.

Овај уговор је сачињен у шест (6) једнаких примерака, од којих свака уговорна
страна задржава по три (3) примерка.

ЗА ИСПОРУЧИОЦА
Директор
_________________

ЗА НАРУЧИОЦА
Директор
Миливоје Ристановић
___________________
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Образац IX
ОБРАЗАЦ
ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.
124/12,14/15 И 68/15), као и члана 6. Правилника о обавезним елементима коникурсне
документације), достављамо образац са структуром трошкова за припремање понуде у
јавној набавци добара –набавка рачунара за потребе интернет клуба и читаонице , број
ЈНД-6/19 и то :
За припремање понуде по објављеној конкурсној документацији у
предметној
јавној
набавци,
Понуђач:____________________________,
из
______________________ је имао следеће трошкове:
Ред.
бр.

Врста трошка

Износ без ПДВ-а

Износ са ПДВ-ом

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
У К У П Н О:
Напомена: Сходно чл.88. ст.2 ЗЈН („Сл.гласник РС“, бр. 124/12), 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
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и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио
накнаду тих трошкова у својој понуди.
Место: ___________
Датум: ____________

Потпис овлашћеног лица
_________________

Образац X

У складу са чланом 26. Закона_____________________________________________
Назив понуђача
Даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам понуду у
поступку јавне набавке мале вредности ЈНД 6/19 поднео независно, без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:______________________

Потпис овлашћеног лица
_____________________

Напомена: У случају постојања основане сумље у истинитост изјаве о независној
понуди, наручилац 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
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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.

Образац XI

У складу са чланом 75. став (2) ЗЈН _______________________________________
Понуђач
даје:

ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам при
састављању понуде у поступку јавне набвке ЈНД 6/19 – Набавка рачунара за потребе
интернет клуба и читаонице, поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа
о заштити на раду, запошљавању, условима рада и заштити животне средине, као и да
понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Датум: _____________________

Потпис овлашћеног лица
________________________

Напомена:
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Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

ПРОПРАТНИ ОБРАЗАЦ

(попунити и залепити на коверту/кутију)

датум и сат подношења: _________________________
(попуњава Писарница)

ПОНУДА - НЕ ОТВАРАТИ!
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА У ПОСТУПКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТ
НАБАВКА РАЧУНАРА ЗА ПОТРЕБЕ ИНТЕРНЕТ КЛУБА И ЧИТАОНИЦЕ БРОЈ ЈНД 6/19
НАРУЧИЛАЦ:
УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „УЖИЦЕ“ Ужице, улица Иве Андрића број 19

ПОНУЂАЧ:
назив: ______________________________________________________________
адреса: _____________________________________________________________
број телефона: ______________________
број телефакса: ______________________
електронска адреса: ______________________
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име и презиме лица за контакт: ______________________.
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