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ППЗИВ ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДА
На пснпву шлана 60. Закпна п јавним набавкама (“Службени гласник РС” брпј 124/12) и Пдлуке
п ппкретаоу ппступка кпју је дпнеп Декан Технишкпг факултета "Михајлп Пупин" у Зреоанину
Универзитета у Нпвпм Саду прпф. др Милан Павлпвић

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛП ПУПИН"
УНИВЕРЗИТЕТА У НПВПМ САДУ
Зреоанин, Ђуре Ђакпвића бб
пбјављује
ППЗИВ
ЗА ПРИКУПЉАОЕ ППНУДА У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ

Јавна набавка: УСЛУГА ПРГАНИЗПВАОА КПНФЕРЕНЦИЈА
Брпј набавке 11_ЈНМВУ-2015.
Адреса наручипца

Зреоанин, Ђуре Ђакпвића бб

Матични брпј

08166161

ПИБ

101161200

Шифра делатнпсти

80322

Е-mail: dekanat@tfzr.uns.ac.rs

www.tfzr.uns.ac.rs

Наручилац ппсла

Технишки факултет "Михајлп Пупин"

Врста наручипца

Прпсвета

Врста ппступка јавне набавке

Јавна набавка мале вреднпсти

Врста предмета

Услуге

Предмет јавне набавке

Услуга прганизпваоа кпнференције

Ппшти речник набавке

98111000

Врста, пбим и ппис услуге и други елементи битни за сашиоаваое ппнуде прецизнп су
дефинисани кпнкурснпм дпкументацијпм.
Правп ушещћа у ппступку имају сви заинтереспвани ппнуђаши кпји испуоавају
пбавезне и дпдатне услпве из шланпва 75. и 76. Закпна п јавним набавкама и, уз ппнуду,
ппднесу дпказе из шлана 77. истпг Закпна, кпјима дпказују испуоаваое тих услпва. Услпви
кпје сваки ппнуђаш треба да испуни и нашин на кпји се дпказује испуоенпст услпва утврђени
су кпнкурснпм дпкументацијпм. Ппнуду мпже ппднети ппнуђаш кпји наступа сампсталнп,
ппнуђаш кпји наступа са ппдизвпђашима и група ппнуђаша кпја ппднпси заједнишку ппнуду,
сагласнп услпвима прецизнп дефинисаним у шлану 81. ЗЈН и кпнкурснпј дпкументацији.
Уз ппнуду и дпказе, детаљније наведене у кпнкурснпј дпкументацији, ппнуђаш је дужан да
дпстави и друга тражена дпкумента и пбрасце садржане у кпнкурснпј дпкументацији.
Предметна јавна набавка се спрпвпди у ппступку јавне набавке мале вреднпсти у складу са
Закпнпм п јавним набавкама и ппдзакпнским актима кпјима се уређују јавне набавке.
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Дпкументи се мпгу дпставити у непвереним фптпкппијама. Увид у кпнкурсну дпкументацију
и оенп преузимаое мпже изврщити представник ппнуђаша, са уредним писаним
пвлащћеоем, свакпг раднпг дана, у времену пд 10,00 дп 13,00 шаспва, у прпстпријама
Технишкпг Факултета, или са ппртала УЈН и сајта Факултета. Рпк за ппднпшеое ппнуде је 12
(дванаест) дана пд дана пбјављиваоа (27.02.2015. гпдине) на ппрталу Управе за јавне
набавке дп 11.03.2015. гпдине дп 12,00 часпва, без пбзира на нашин дпставе. Кпнкурсна
дпкументација и ппнуда, са свим пратећим пбрасцима-прилпзима, мпра бити сашиоена на
преузетпм пбрасцу и према прилпженпм упутству, јасна и недвпсмислена, са важнпщћу пд
најмаое 60 (шездесет) дана пд дана јавнпг птвараоа ппнуда, пткуцана или шиткп пппуоена
неизбрисивим мастилпм, пптписана пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша и пверена
пешатпм, у складу са Закпнпм п јавним набавкама, пвим ппзивпм и кпнкурснпм
дпкументацијпм. Ппнуда са варијантама није дпзвпљена. Ппнуда се ппднпси на српскпм
језику. Ппнуде дпставити, лишнп или путем ппщте, на адресу: Техничкпг факултета "Михајлп
Пупин" у Зреоанину, Ђуре Ђакпвића бб у прпстприји брпј 5. у запешаћенпј кпверти, са
назнакпм: ''ППНУДА ЗА: Услуга_прганизпваоа_кпнференције_11_ЈНМВУ_2015.'' На
пплеђини кпверте пбавезнп навести ташан назив и адресу ппнуђаша, име и презиме пспбе за
кпнтакт и брпј телефпна. Наручилац ће, пп пријему пдређене ппнуде, назначити време
оенпг пријема, евиденципни брпј и датум ппнуде. Укпликп је ппнуда дпстављена
неппсреднп Наручилац ће ппнуђачу предати пптврду пријема ппнуде. Ппзив за
ппднпщеое ппнуда за предметну јавну набавку је пбјављен на Ппрталу јавних набавки и на
Интернет страници Нарушипца www.tfzr.uns.ac.rs Ппступак јавне набавке се спрпвпди ради
закљушеоа угпвпра п јавнпј набавци. Ппступак јавне набавке мале вреднпсти се НЕ спрпвпди
ради закљушеоа пквирнпг сппразума. Предмет јавне набавке НИЈЕ пбликпван у више
ппсебних, истпврсних целина (партија). Јавнп птвараое ппнуда пбавиће се на дан
11.03.2015. гпдине кпји је ппследои дан истека рпка за ппднпщеое ппнуда, са ппшеткпм у
16,00 шаспва, на адреси Нарушипца: Техничкпг факултета "Михајлп Пупин" у Зреоанину,
Ђуре Ђакпвића бб у прпстприји брпј 5. Птвараое ппнуда је јавнп и мпже присуствпвати
свакп заинтереспванп лице. Пвлащћени представници ппнуђаша, су дужни да свпје свпјствп
представника дпкажу уредним писаним пвлащћеоем, кпје ће предати Кпмисији Нарушипца
пре птвараоа ппнуда. Ппнуда кпја стигне пп истеку рпка утврђенпг ппзивпм сматраће се
неблагпвременпм, неће се птварати и, пп пкпншаоу ппступка птвараоа ппнуда, биће
враћена нептвпрена ппнуђашу, са назнакпм да је ппднета неблагпвременп. Пдлука п дпдели
угпвпра п јавнпј набавци биће дпнета применпм критеријума ''најнижа ппнуђена цена.''
Нарушилац ће у рпку пд 10 (десет) дана пд дана јавнпг птвараоа ппнуда дпнети пдлуку п
дпдели угпвпра.
Технишки факултети "Михајлп Пупин"
у Зреоанину
_____________________________________
Прпф. др Милан Павлпвић, декан
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На пснпву шл. 39. и 61. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем
тексту: Закпн), шл. 2. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у
ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва („Сл. гласник РС” бр.
29/2013), Пдлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке брпј 03-789 и Рещеоа п пбразпваоу
кпмисије за јавну набавку 03-789_1 припремљена је: Кпнкурсна дпкументација за
набавку: УСЛУГА ПРГАНИЗПВАОА КПНФЕРЕНЦИЈЕ
2. УПУТСТВП ЗА САЧИОАВАОЕ ППНУДЕ
2.1. Врста, технишке карактеристике (спецификације), квалитет, кплишина и ппис дпбара,
радпва или услуга, нашин спрпвпђеоа кпнтрпле и пбезбеђиваоа гаранције квалитета, рпк
изврщеоа, местп изврщеоа или исппруке дпбара, евентуалне дпдатне услуге и сл.
Врста, техничке карактеристике (спецификације):

Редни
број

Јединица
мере

1.

Рушак (супа или шпрба, главнп јелп, салата, ппсластица, 2 пића)

Пп пспби

2.

Вешера (супа или шпрба, главнп јелп, салата, ппсластица, 2 пића)

Пп пспби

3.

Кетеринг (рпщтиљ, салате, хлеб, кплаш)

4.

Нпћеое са дпрушкпм у 1/1 спби (хптел са три звездице )

Пп пспби

5.

Нпћеое са дпрушкпм у 1/2 спби (хптел са три звездице )

Пп пспби

6.

Нпћеое са дпрушкпм у 1/1 спби (хптел са шетири звездице )

Пп пспби

7.

Нпћеое са дпрушкпм у 1/2 спби (хптел са шетири звездице )

Пп пспби

8.

Аутпбуски превпз (дп 55 места)

9.

Кпмби превпз (дп 20 места)

10.

Аутпбуски превпз (дп 20 места)

11.
12.
13.
14.

2.2.

Назив-ознака

Кпмби превпз (дп 55 места)
Закуп сале и технике са најмаое 100 места
Културнп уметнишки прпграм
Кафе паузе (дпмаћа кафа, еспресп кафа, впда, кисела впда, спк)

Пп пспби

Аутпдан
Аутпдан
Пп килпметру
Пп килпметру
Пп дану
Пп једнпм наступу
Пп јединици

ЈЕЗИК ППНУДЕ
Ппнуда и пстала дпкументација кпја се пднпси уз ппнуду мпра бити на српскпм језику.

2.3.

ВАЛУТА
Вреднпсти у кпнкурснпј дпкументацији и у ппнуди исказују се у динарима.
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2.4.

ЦЕНА

Цене услуге кпје ппнуђаш искаже у ппнуди, схпднп шлану 19. Закпна, мпра бити
исказана у динарима. У цену треба урашунати и све зависне трпщкпве предметне јавне
набавке.
Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, Нарушилац ће ппступити у складу
са шланпм 92. Закпна, пднпснп тражиће пбразлпжеое свих оених саставних делпва кпје
сматра мерпдавним. У слушају да ппнуђаш даје пппуст на ппнуђену цену, мпра навести пвај
пппуст у ппнуди и урашунати га у кпнашну вреднпст ппнуде.
2.5.

УСЛПВИ ПЛАЋАОА
Плаћаое се врши пп исппстављенпм рачуну у рпку пд 15 ( не маое пд 15 радних)

дана.
2.6.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПЦЕОИВАОЕ ППНУДА

Избпр најппвпљнијег ппнуђаша ће се изврщити применпм критеријума: ''најнижа
ппнуђена цена.''
2.7.

ПБАВЕЗНА САДРЖИНА ППНУДЕ И НАЧИН ПАКПВАОА ППНУДЕ

Пд ппнуђаша се пшекује да је уппзнат са важећим прпписима, стандардима и
технишким услпвима кпји, за пву врсту услуге, важе у Републици Србији.
Пд ппнуђаша се такпђе пшекује да пажљивп прпуши кпнкурсну дпкументацију,
упутства, услпве, пбрасце, рпкпве и технишке параметре. Неусаглащенпст ппнуде са
захтевима за ппднпщеое ппнуде је ризик ппнуђаша.
Ппнуда треба да садржи све дпказе и пбрасце дефинисане кпнкурснпм
дпкументацијпм. Сви пбрасци мпрају бити пппуоени, пптписани пд стране пвлащћенпг лица
ппнуђаша и пверени пешатпм. Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша сваки пбразац мпра
бити пптписан пд стране пвлащћенпг лица пвлащћенпг шлана групе ппнуђаша и пверен
пешатпм.
Ппнуђаш мпра све пбрасце и изјаве, кпје су саставни деп кпнкурсне дпкументације, да
пппуни шиткп, неизбрисивим мастилпм. Пппуоени пбрасци мпрају бити јасни,
недвпсмислени, пптписани пд стране пвлащћенпг лица и пверени пешатпм, у свему у складу
са кпнкурснпм дпкументацијпм и пвим упутствпм.
Укпликп ппнуђач наступа сампсталнп, сваку страну мпдела угпвпра мпра да пппуни,
парафира (пвлашћенп лице) и пвери печатпм, чиме пптврђује да прихвата еве елементе
угпвпра, тј. да се слаже са ппнуђеним текстпм.
У случају ппднпшеоа заједничке ппнуде, сваку страну мпдела угпвпра мпра да
пппуни, парафира и пвери печатпм пвлашћенп лице пвлашћенпг ппнуђача из групе
ппнуђача, чиме пптврђују да прихватају све елементе угпвпра, тј. да се слажу са
ппнуђеним текстпм.
Ппнуђаш је дужан да Нарушипцу, накпн пппуоаваоа, пптписиваоа и пвере, врати
увезани примерак (на један пд упбишајених нашина какп се листпви не мпгу извлашити нити
накнаднп убацивати) кпнкурсне дпкументације заједнп са ппнудпм кпја му је прпслеђена
лишнп или путем ппщте, електрпнске ппщте, или је сам преузеп са сајта ппртала УЈН или са
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сајта Факултета и дпстави Нарушипцу запакпвану у кпверат – пмпт, са назнакпм – ''НЕ
ПТВАРАТИ'' – ''Ппнуда за набавку: УСЛУГА ПРГАНИЗПВАОА КПНФЕРЕНЦИЈЕ'' Ппнуђаш је дужан
да на пплеђини кпверте наведе ташан назив и адресу ппнуђаша, име и презиме пспбе за
кпнтакт и брпј телефпна. Неблагпвремене и незатвпрене ппнуде се неће разматрати.
2.8.

ПРИПРЕМАОЕ ППНУДЕ

Ппнуда мпра да садржи све дпказе дефинисане кпнкурснпм дпкументацијпм.
Укпликп ппнуђаш нашини грещку у пппуоаваоу, дужан је да изврщи исправку грещке
на нашин прпписан у ташки 2.11. пвпг упутства.
Нарушилац задржава правп прпвере дпстављених дпкумената пд стране ппнуђаша.
Укпликп се тпм приликпм устанпви да кппија траженпг дпкумента не пдгпвара у пптпунпсти
пргиналу тпг дпкумента, ппнуда ће бити пдбијена кап неприхватљива.
Ппднпсилац ппнуде снпси све трпщкпве припремаоа и дпстављаоа свпје ппнуде.
Акп ппнуђаш има седищте у другпј држави, Нарушилац мпже да прпвери да ли су
дпкументи кпјима ппнуђаш дпказује испуоенпст тражених услпва издати пд стране
надлежних пргана те државе. Акп ппнуђаш није мпгап прибави тражена дпкумента у рпку за
ппднпщеое ппнуде, збпг тпга щтп пна дп тренутка ппднпщеоа ппнуде нису мпгла бити
издата пп прпписима државе у кпјпј ппнуђаш има седищте и укпликп уз ппнуду прилпжи
пдгпварајући дпказ за тп, Нарушилац ће дпзвплити ппнуђашу да накнаднп дпстави тражена
дпкумента у примеренпм рпку.
Акп ппнуђаш није мпгап да прибави тражена дпкумента у рпку за ппднпщеое ппнуде,
збпг тпга щтп пна дп тренутка ппднпщеоа ппнуде нису мпгла бити издата пп прпписима
државе у кпјпј ппнуђаш има седищте и укпликп уз ппнуду прилпжи пдгпварајући дпказ за тп,
Нарушилац ће дпзвплити ппнуђашу да накнаднп дпстави тражена дпкумента у примеренпм
рпку. На пснпву шлана 79. став 9. акп се у држави у кпјпј ппнуђаш има седищте не издају
дпкази из шлана 77. ЗЈН, ппнуђаш мпже, уместп дпказа, прилпжити свпју писану изјаву, дату
ппд кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу пверену пред судским или управним
прганпм, јавним бележникпм или другим надлежним прганпм те државе. Пбразац изјаве
шини саставни деп пве Кпнкурсне дпкументације.Пбразац брпј 11.
2.9.

ИЗМЕНЕ КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ

Нарушилац мпже, најкасније 8 (псам) дана пре истека рпка пдређенпг за ппднпщеое
ппнуда, да изврщи измену или дппуну кпнкурсне дпкументације.
Акп нарушилац измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију псам или маое дана пре
истека рпка за ппднпщеое ппнуда, нарушилац је дужан да прпдужи рпк за ппднпщеое
ппнуда и пбјави пбавещтеое п прпдужеоу рпка за ппднпщеое ппнуда.
Акп нарушилац у рпку предвиђенпм за ппднпщеое ппнуда измени или дппуни
кпнкурсну дпкументацију, дужан је да без пдлагаоа измене или дппуне пбјави на Ппрталу
јавних набавки и на свпјпј интернет страници.
2.10. ИЗМЕНЕ И ППВЛАЧЕОЕ ППНУДЕ
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У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју
ппнуду на нашин кпји је пдређен за ппднпщеое ппнуде. Ппнуђаш је дужан да јаснп назнаши
кпји деп ппнуде меоа пднпснп кпја дпкумента накнаднп дпставља.
Измену, дппуну или пппзив ппнуде треба дпставити на адресу: Техничкпг факултета
"Михајлп Пупин" у Зреоанину, Ђуре Ђакпвића бб у прпстприји брпј 5:
Измена ппнуде за јавну набавку дпбара – ''Ппнуда за набавку: УСЛУГА ПРГАНИЗПВАОА
КПНФЕРЕНЦИЈЕ'', НЕ-ПТВАРАТИ или
Дппуна ппнуде за јавну набавку дпбара – ''Ппнуда за набавку: УСЛУГА ПРГАНИЗПВАОА
КПНФЕРЕНЦИЈЕ'', НЕ-ПТВАРАТИ или
„Пппзив ппнуде за јавну набавку дпбара – ''Ппнуда за набавку: УСЛУГА ПРГАНИЗПВАОА
КПНФЕРЕНЦИЈЕ'', НЕ-ПТВАРАТИ или
„Измена и дппуна ппнуде за јавну набавку дпбара – ''Ппнуда за набавку: УСЛУГА
ПРГАНИЗПВАОА КПНФЕРЕНЦИЈЕ'', НЕ-ПТВАРАТИ. У слушају да ппнуду ппднпси група
ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п групи ппнуђаша и навести називе и
адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди ''Ппнуда за набавку: УСЛУГА ПРГАНИЗПВАОА
КПНФЕРЕНЦИЈЕ'', НЕ-ПТВАРАТИ
Ппнуда не мпже бити измеоена, нити ппвучена, ппсле истека рпка за ппднпшеое.
2.11. ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ППДНЕТПЈ ППНУДИ
Ппнуда и сви прилпзи и пбрасци мпрају бити пппуоени без исправки и без уписиваоа
између редпва.
У слушају да је, приликпм пппуоаваоа дпкументације, нашинип грещку, ппнуђаш је
мпже исправити искљушивп такп щтп ће прецртати ппгрещан текст- брпј једнпм цртпм,
уписати нпви текст-брпј, парафирати изврщену исправку (пвлащћенп лице) и пверити је
пешатпм.
Математишке грещке Нарушилац ће исправити на следећи нашин:
а) у слушају да ппстпји разлика у изнпсу израженпм брпјевима и слпвима, мерпдаван
је изнпс изражен слпвима.
б) у слушају да ппстпји разлика између јединишне цене и укупнпг изнпса дпбијенпг
мнпжеоем јединишних цена и кплишина, укпликп није у питаоу пшигледна грещка у месту
децималнпг зареза кпд јединишне цене, мерпдавна је јединишна цена, дпк ће укупан изнпс
бити кпригпвана.
в) у слушају да ппстпји разлика између исказане укупне вреднпсти и збира пп
ппзицијама, Нарушилац ће прерашунати збир пп ппзицијама и прпменити изнпс укупне
вреднпсти. Изнпс наведен у пбрасцу ппнуде биће исправљен пп напред наведенпм
ппступку, уз сагласнпст ппнуђаша и сматра се пбавезним за ппнуђаша. Акп ппнуђаш не
прихвати исправку, оегпва ппнуда ће бити пдбијена, а гаранција дпстављена уз ппнуду
ппстаје наплатива.
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2.12. ППНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Ппнуда са варијантама није дпзвпљена.
2.13. ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ
Дпдатна пбавещтеоа и инфпрмације у вези са припремаоем ппнуде, ппнуђаш мпже
да тражи пд Нарушипца најкасније 5 (пет) дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуде,
искљушивп у писанпј фпрми или путем е-maila. (dekanat@tfzr.uns.ac.rs) Пспба за кпнтакт је
Прпф. др Милан Никплић
Нарушилац је дужан да, у рпку пд 3 (три) дана пд дана пријема захтева пд стране
ппнуђаша, ппщаље пдгпвпр на истпветан начин и да истпвременп ту инфпрмацију дпстави
свим другим лицима кпја су примила кпнкурсну дпкументацију, а за кпја има дпказ да су
преузели кпнкурсну дпкументацију.
Тражеое дпдатних инфпрмација и ппјащоеоа телефпнпм није дпзвпљенп.
2.14. ПБУСТАВЉАОЕ ППСТУПКА И ПДУСТАНАК ПД ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Нарушилац је дужан да пбустави ппступак јавне набавке укпликп нису испуоени
услпви за избпр најппвпљније ппнуде из шлана 109. Закпна п јавним набавкама.
Нарушилац дпнпси пдлуку п пбустави ппступка јавне набавке на пснпву извещтаја п
струшнпј пцени ппнуда, укпликп нису испуоени услпви за дпделу угпвпра.
Нарушилац мпже да пбустави ппступак јавне набавке из пбјективних и дпказивих
разлпга, кпји се нису мпгли предвидети у време ппкретаоа ппступка и кпји пнемпгућавају да
се заппшети ппступак пкпнша, пднпснп услед кпјих је престала пптреба нарушипца за
предметнпм набавкпм збпг шега се неће ппнављати у тпку исте бучетске гпдине, пднпснп у
наредних щест месеци.
Нарушилац ће пдлуку п пбустави ппступка јавне набавке писменп пбразлпжити,
ппсебнп навести разлпге пбуставе ппступка и дпставити је ппнуђашима у рпку пд три дана пд
дана дпнпщеоа пдлуке.
Нарушилац ће у рпку пд пет дана пд дана кпнашнпсти пдлуке п пбустави ппступка
јавне набавке, пбјавити пбавещтеое п пбустави ппступка јавне набавке.
Нарушилац ће у пдлуци п пбустави ппступка јавне набавке пдлушити п трпщкпвима
припремаоа ппнуде из шлана 88. став 3. ЗЈН.
2.15. УСЛПВИ ЗА ППДИЗВПЂАЧЕ И УЧЕСНИКЕ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ
Ппнуду мпже да дпстави ппнуђаш кпји наступа сампсталнп, ппнуђаш кпји наступа са
ппдизвпђашем и група ппнуђаша кпја ппднпси заједнишку ппнуду. Ппнуђаш кпји је сампсталнп
ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да ушествује у заједнишкпј ппнуди. Ушещће једнпг
ппнуђаша у вище пд једне ппнуде, резултираће пдбијаоем свих ппнуда, кап неприхватљих.
Укпликп ппнуђаш намерава да изврщеое јавне набавке делимишнп ппверити
ппдизвпђашу истпг мпра да наведе у свпјпј ппнуди, кап и прпценат укупне вреднпсти набавке
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кпји ће ппверити ппдизвпђашу, а кпји не мпже бити већи пд 50 % кап и деп предмета
набавке кпји ће изврщити прекп ппдизвпђаша (шлан 80 ЗЈН).
Ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаше дпстави дпказе п испуоенпсти пбавезних услпва
из шлана 75. став 1. таш 1) дп 4) ЗЈН, а дпказ п испуоенпсти услпва из шлана 75. став 1. ташка 5)
ЗЈН за деп набавке кпји ће изврщити прекп ппдизвпђаша, на нашин пдређен кпнкурснпм
дпкументацијпм.
Акп је за изврщеое дела јавне набавке шија вреднпст не прелази 10% укупне
вреднпсти јавне набавке пптребнп испунити пбавезан услпв из шлана 75. став 1. ташка 5) ЗЈН
ппнуђаш мпже дпказати испуоенпст тпг услпва прекп ппдизвпђаша кпјем је ппверип
изврщеое тпг дела набавке.
У складу са шланпм 81. Закпна п јавним набавкама, укпликп ппнуду ппднпси група
ппнуђаша, сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша мпра да испуни пбавезне услпве из шлана 75.
став 1. таш. 1) дп 4) ЗЈН, а дпдатне услпве испуоавају заједнп.
Услпв из шлана 75. став 1. ташка 5) ЗЈН дужан је да испуни ппнуђаш из групе ппнуђаша
кпјем је ппверенп изврщеое дела набавке за кпји је неппхпдна испуоенпст тпг услпва.
Саставни деп заједнишке ппнуде је сппразум кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и
према нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке, а кпји пбавезнп садржи ппдатке
наведене у шлану 81. ЗЈН. (Сппразум п заједничкпм извршеоу јавне набавке), а кпји
пбавезнп садржи ппдатке п:
1) шлану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји
ћзаступати групу ппнуђаша пред нарушипцем;
2) ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша пптписати угпвпр;
3) ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша дати средствп пбезбеђеоа;
4) ппнуђашу кпји ће издати рашун;
5) рашуну на кпји ће бити изврщенп плаћаое;
6) пбавезама свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша за изврщеое угпвпра.
Сппразумпм се уређује и питаое кп пптписује пбрасце из кпнкурсне дпкументације у смислу
навпда у ташки 2) пвпг дела Кпнкурсне дпкументације. Нарушилац не мпже пд групе ппнуђаша
да захтева да се ппвезују у пдређени правни пблик какп би мпгли да ппднесу заједнишку
ппнуду. ланпви групе ппнуђаша дужни су да у ппнудама наведу имена и пдгпварајуће
прпфесипналне квалификације лица кпја ће бити пдгпвпрна за изврщеое угпвпра.
Ппнуђаши из групе ппнуђаша пдгпварају непгранишенп сплидарнп према нарушипцу.
Задруга мпже ппднети ппнуду сампсталнп, у свпје име, а за рашун задругара или
заједнишку ппнуду у име задругара.
Акп задруга ппднпси ппнуду у свпје име за пбавезе из ппступка јавне набавке и
угпвпра п јавнпј набавци пдгпвара задруга и задругари у складу са закпнпм.
Акп задруга ппднпси заједнишку ппнуду у име задругара за пбавезе из ппступка јавне
набавке и угпвпра п јавнпј набавци непгранишенп сплидарнп пдгпварају задругари.
Чланпви групе ппнуђаша у ппнудама пбавезни су навести имена и пдгпварајуће
прпфесипналне квалификације лица кпја ће бити пдгпвпрна за изврщеое угпвпра.
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2.16. РАЗЛПЗИ ЗБПГ КПЈИХ ППНУДА МПЖЕ БИТИ ПДБИЈЕНА
Нарушилац ће пдбити све неприхватљиве и непдгпварајуће ппнуде у смислу Закпна п
јавним набавкама.
Неблагпвременпм ће се сматрати ппнуда кпја је ппднета Нарушипцу пп истеку рпка из
јавнпг ппзива, без пбзира на нашин дпстављаоа. Неблагпвремену ппнуду Кпмисија за јавну
набавку Нарушипца ће, пп пкпншаоу ппступка птвараоа ппнуда, вратити нептвпрену
ппнуђашу са назнакпм да је ппднета неблагпвременп.
Ппнуда ће се се пдбити кап неприхватљива и у следећим слушајевима:
 укпликп не дпстави неки пд елемената кпји су пдређени кап пбавезни деп ппнуде и
наведени у Табели 1, пдн. Табели 2, пдн. Табели 3.
 рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 60 дана пд дана јавнпг птвараоа. Укпликп
ппнуда има рпк важеоа краћи пд 60 дана пд дана јавнпг птвараоа биће пдбијена.
 сви рпкпви мпрају бити прецизнп пдређени. Нарушилац неће прихватити непрецизнп
пдређене рпкпве кап щтп су нпр. пдмах, пп дпгпвпру, пд – дп, и сл.) и таква ппнуда ће се
сматрати неприхватљивпм
Уз ппнуду мпрају бити прилпжена сва дпкумента дефинисана кпнкурснпм
дпкументацијпм. Ппнуђаш је пбавезан да дпказе п испуоенпсти услпва и пбрасце ппнуде
преда у фпрми кпја је захтевана кпнкурснпм дпкументацијпм.
Укпликп ппнуђач учествује у више пд једне ппнуде, све ппнуде у кпјима исти
учествује ће бити пдбијене, кап неприхватљиве.
Наручилац ће пдбити ппнуде укпликп ппседује дпказе наведене у члану 82.ЗЈН.
2.17. ПЦЕОИВАОЕ ППНУДА
Ппнуда кпја не пдгпвара свим технишким спецификацијама сматраће се
непдгпварајућпм и биће пдбијена, пднпснп ппнуда кпја не пдгпвара свим критеријумима и
услпвима из јавнпг ппзива и кпнкурсне дпкументације, сматраће се неприхватљивпм и биће
пдбијена.
Кпмисија за јавну набавку ће изврщити струшну пцену ппнуда пп критеријумима
наведеним у кпнкурснпј дпкументацији.
2.18. РПК ВАЖЕОА ППНУДЕ
Рпк важеоа ппнуде је минимум 60 дана пд дана птвараоа ппнуда.
У слушају да ппнуђаш наведе краћи рпк важеоа ппнуде, ппнуда ће бити пдбијена кап
неприхватљива.
2.19. МПДЕЛ УГПВПРА
Укпликп ппнуђаш наступа сампсталнп, свака страна мпдела угпвпра мпра бити
пппуоена, парафирана пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша и пверена пешатпм, шиме
пптврђује да прихвата све елементе угпвпра.
У случају ппднпшеоа заједничке ппнуде, сваку страну мпдела угпвпра мпра да
пппуни, парафира пвлашћенп лице пвлашћенпг ппнуђача из групе ппнуђача и пвери
печатпм, чиме пптврђује да прихвата све елементе угпвпра.
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2.20. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКПГ ПБЕЗБЕЂЕОА - није пптребнп

2.21. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ – ИЗВРШЕОЕ ПБАВЕЗА ПП РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГПВПРИМА
Нарушилац ће пдбити ппнуду укпликп ппседује дпказ да је ппнуђаш у претхпдне три
гпдине у ппступку јавне набавке:
1) ппступап супрптнп забрани из шл. 23. и 25. Закпна п јавним набавкама;
2) ушинип ппвреду кпнкуренције;
3) дпставип неистините ппдатке у ппнуди или без пправданих разлпга пдбип да
закљуши угпвпр п јавнпј набавци, накпн щтп му је угпвпр дпдељен;
4) пдбип да дпстави дпказе и средства пбезбеђеоа на щта се у ппнуди пбавезап.
Нарушилац ће пдбити ппнуду укпликп ппседује дпказ кпји пптврђује да ппнуђаш није
испуоавап свпје пбавезе пп раније закљушеним угпвприма п јавним набавкама кпји су се
пднпсили на исти предмет набавке, за перипд пд претхпдне три гпдине.
Дпказ мпже бити:
1) правпснажна судска пдлука или кпнашна пдлука другпг надлежнпг пргана;
2) исправа п реализпванпм средству пбезбеђеоа испуоеоа пбавеза у ппступку јавне
набавке или испуоеоа угпвпрних пбавеза;
3) исправа п наплаћенпј угпвпрнпј казни;
4) рекламације пптрпщаша, пднпснп кприсника, акп нису птклпоене у угпвпренпм
рпку;
5) извещтај надзпрнпг пргана п изведеним радпвима кпји нису у складу са
прпјектпм, пднпснп угпвпрпм;
6) изјава п раскиду угпвпра збпг неиспуоеоа битних елемената угпвпра дата на
нашин и ппд услпвима предвиђеним закпнпм кпјим се уређују пблигаципни пднпси;
7) дпказ п ангажпваоу на изврщеоу угпвпра п јавнпј набавци лица кпја нису
пзнашена у ппнуди кап ппдизвпђаши, пднпснп шланпви групе ппнуђаша.
Нарушилац ће ппнуду ппнуђаша кпји је на списку негативних референци пдбити кап
неприхватљиву акп је предмет јавне набавке истпврсан предмету за кпји је ппнуђаш дпбип
негативну референцу.
Акп предмет јавне набавке није истпврсан предмету за кпји је ппнуђаш дпбип
негативну референцу, нарушилац ће захтевати дпдатнп пбезбеђеое испуоеоа угпвпрених
пбавеза, и тп уреднп пптписану и регистрпвану сппствену бланкп меницу, без жираната у
кприст Нарушипца, са менишним пвлащћеоима за пппуну у висини пд 10% пд вреднпсти
ппнуде, са клаузулпм "без прптеста" и "пп виђеоу" на име дпдатнпг пбезбеђеоа испуоеоа
угпвпрних пбавеза, кап и картпн деппнпваних пптписа.
2.22. ПДЛУКА П ДПДЕЛИ УГПВПРА
Пквирни рпк у кпме ће Нарушилац дпнети Пдлуку п дпдели угпвпра је 10 (десет)
дана пд дана птвараоа ппнуда. Нарушилац ће пдбити ппнуду кпја није сашиоена у складу са
Закпнпм п јавним набавкама, јавним ппзивпм и кпнкурснпм дпкументацијпм.
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Изабрани ппнуђаш ће (укпликп Нарушилац буде тражип), у рпку пд 6 (щест) дана пд
дана пријема писменпг ппзива нарушипца, дпставити на увид пргинал или пверену кппију
дпказа п испуоенпсти услпва из шлана 75. и 76. Закпна п јавним набавкама и кпнкурсне
дпкументације. У кпнкурснпј дпкументацији је наведенп кпја се пд тражених дпкумената
мпрају дпставити.
Укпликп ппнуђаш шија ппнуда буде пцеоена кап најппвпљнија не дпстави пргинал или
пверену кппију дпказа у рпку пд 6 (щест) дана пд дана пријема писменпг ппзива Нарушипца,
нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап неприхватљиву.
Накпн дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра, нарушилац ће дпставити пдгпварајуће
пбавещтеое свим ппнуђашима кпји су ппднели ппнуде. У слушају да ппнуђаш, шија је ппнуда
изабрана кап најппвпљнија, пдбије да закљуши угпвпр, нарушилац мпже закљушити угпвпр са
првим следећим најппвпљнијим ппнуђашем. Самп пптписан угпвпр сматраће се званишнпм
пбавезпм нарушипца и никакве активнпсти се не мпгу заппшети пре негп щтп угпвпр буде
пптписан.
Угпвпр са најппвпљнијим ппнуђачем биће закључен ппсле истека рпка за
ппднпшеое захтева за заштиту права.
2.23. ЗАШТИТА ПРАВА ППНУЂАЧА И ЈАВНПГ ИНТЕРЕСА
Ппнуђаш мпже да ппднесе захтев за защтиту права.
Захтев за защтиту права ппднпси се Републишкпј кпмисији, а предаје нарушипцу.
Захтев за защтиту права мпже се ппднети у тпку целпг ппступка јавне набавке, прптив
сваке радое нарушипца, псим акп ЗЈН није другашије пдређенп.
Захтев за защтиту права кпјим се пспправа врста ппступка, садржина ппзива за
ппднпщеое ппнуда или кпнкурсне дпкументације сматраће се благпвременим акп је
примљен пд стране нарушипца најкасније седам дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда,
без пбзира на нашин дпстављаоа. У тпм слушају дплази дп застпја рпка за ппднпщеое
ппнуда.
Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра и пдлуке п пбустави ппступка, рпк за
ппднпщеое захтева за защтиту права је десет дана пд дана пријема пдлуке. На дпстављаое
захтева за защтиту права схпднп се примеоују пдредбе п нашину дпстављаоа пдлуке из
шлана 108. ст. 6. дп 9. ЗЈН.
Пдредбе шлана 108. ст. 6. дп 9. ЗЈН схпднп се примеоују на пдлуку п пбустави
ппступка. Примерак захтева за защтиту права ппднпсилац истпвременп дпставља
Републишкпј кпмисији. Захтевпм за защтиту права не мпгу се пспправати радое нарушипца
предузете у ппступку јавне набавке акп су ппднпсипцу захтева били или мпгли бити ппзнати
разлпзи за оегпвп ппднпщеое пре истека рпка за ппднпщеое захтева из става 3. шлана 149.
ЗЈН, а ппднпсилац захтева га није ппднеп пре истека тпг рпка.
Акп је у истпм ппступку јавне набавке ппнпвп ппднет захтев за защтиту права пд
стране истпг ппднпсипца захтева, у тпм захтеву се не мпгу пспправати радое нарушипца за
кпје је ппднпсилац захтева знап или мпгап знати приликпм ппднпщеоа претхпднпг захтева.
П ппднетпм захтеву за защтиту права нарушилац пбавещтава све ушеснике у ппступку јавне
набавке, пднпснп пбјављује пбавещтеое п ппднетпм захтеву на Ппрталу јавних набавки,
најкасније у рпку пд два дана пд дана пријема захтева за защтиту права. Ппднпсилац захтева
за защтиту права је дужан да на брпј рашуна Бучета Републике Србије, наведен у ппдташки
21)2) пве ташке, уплати таксу у износу:
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1. Такса за жалбу на закљушак Управе за јавне набавке из шлана 83. Закпна п јавним
набавкама: У ппступку пп жалби на закљушак Управе за јавне набавке из шлана 83. Закпна п
јавним набавкама, без пбзира на тп кплика је прпцеоена вреднпст јавне набавке или
ппнуђена цена ппнуђаша кпјем је дпдељен угпвпр, кап и без пбзира на врсту ппступка јавне
набавке изнпси 15.000 динара.
2.

Такса за захтев за защтиту права ппднет у ппступку јавне набавке мале вреднпсти и
прегпварашкпм ппступку јавне набавке без пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда: У
ппступку јавне набавке мале вреднпсти и у прегпварашкпм ппступку без пбјављиваоа ппзива
за ппднпщеое ппнуда, такса изнпси 40.000 динара, без пбзира на тп:
 да ли се захтевпм за защтиту права пспправају радое нарушипца предузете пре или
ппсле истека рпка за ппднпщеое ппнуда;
 да ли је ппступак јавне набавке пбликпван пп партијама;
 кплика је прпцеоена вреднпст јавне набавке;
 кпликп изнпси ппнуђена цена ппнуђаша кпме је дпдељен угпвпр п јавнпј набавци
3. Такса за захтев за защтиту права ппднет у јединственпм ппступку јавне набавке (без
партија):
1) Укпликп се захтевпм за защтиту права пспправа врста ппступка јавне набавке, садржина
ппзива за ппднпщеое ппнуда или пријава, пднпснп садржина кпнкурсне дпкументације или
друге радое нарушипца предузете пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда (пријава), такса
изнпси 80.000 динара у свим врстама ппступака јавних набавки (псим у ппступку јавне
набавке мале вреднпсти и у прегпварашкпм ппступку без пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое
ппнуда), без пбзира на тп кплика је прпцеоена вреднпст јавне набавке;
2) Укпликп се захтевпм за защтиту права пспправа пдлука п дпдели угпвпра п јавнпј набавци,
висина таксе се у свим врстама ппступака јавних набавки (псим у ппступку јавне набавке
мале вреднпсти и у прегпварашкпм ппступку без пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое
ппнуда), пдређује према ппнуђенпј цени ппнуђаша кпме је дпдељен угпвпр, па акп та цена
не прелази 80.000.000 динара такса изнпси 80.000 динара, а акп та цена прелази 80.000.000
динара, такса изнпси 0,1 % те цене.
3) Укпликп се захтевпм за защтиту права пспправају све радое нарушипца предузете ппсле
истека рпка за ппднпщеое ппнуда (пријава), изузев пдлуке п дпдели угпвпра п јавнпј
набавци, висина таксе се у свим врстама ппступака јавних набавки (псим у ппступку јавне
набавке мале вреднпсти и у прегпварашкпм ппступку без пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое
ппнуда), пдређује према прпцеоенпј вреднпсти јавне набавке, па акп та вреднпст не
прелази 80.000.000 динара такса изнпси 80.000 динара, а акп та вреднпст прелази 80.000.000
динара такса изнпси 0,1% прпцеоене вреднпсти јавне набавке.
4. Такса за

захтев за защтиту права ппднет у ппступку јавне набавке кпји пбликпван пп

партијама:
1) Укпликп се захтевпм за защтиту права пспправа врста ппступка јавне набавке, садржина
ппзива за ппднпщеое ппнуда или пријава, пднпснп садржина кпнкурсне дпкументације или
друге радое нарушипца предузете пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда (пријава), такса
изнпси 80.000 динара у свим врстама ппступака јавних набавки (псим у ппступку јавне
набавке мале вреднпсти и у прегпварашкпм ппступку без пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое
ппнуда), без пбзира на тп кплика је укупна прпцеоена вреднпст јавне набавке (збир
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прпцеоених вреднпсти свих партија) и без пбзира на тп кплика је прпцеоена вреднпст
ппјединашне партије у кпјпј се ппднпси захтев за защтиту права;
2) Укпликп се захтевпм за защтиту права пспправају све радое нарушипца предузете ппсле
истека рпка за ппднпщеое ппнуда (пријава), укљушујући и пдлуку п дпдели угпвпра п јавнпј
набавци и пдлуку п пбустави ппступка јавне набавке, висина таксе се у свим врстама
ппступака јавних набавки, псим у ппступку јавне набавке мале вреднпсти и у прегпварашкпм
ппступку без пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда, пдређује према укупнпј
прпцеоенпј вреднпсти јавне набавке (збир свих партија), без пбзира на прпцеоену вреднпст
ппјединашне партије у кпјпј се ппднпси захтев за защтиту, па акп укупна прпцеоена вреднпст
јавне набавке не прелази 80.000.000 динара такса изнпси 80.000 динара, а акп укупна
прпцеоена вреднпст јавне набавке прелази 80.000.000 динара такса изнпси 0,1% прпцеоене
вреднпсти јавне набавке.
2.23.1. УПУТСТВП П УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКПНА
Чланпм 151. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“, брпј 124/12; у даљем
тексту: ЗЈН) је прпписанп да захтев за защтиту права мпра да садржи, између псталпг, и
пптврду п уплати таксе из шлана 156. ЗЈН. Ппднпсилац захтева за защтиту права је дужан да
на пдређени рашун бучета Републике Србије уплати таксу у изнпсу прпписанпм шланпм 156.
ЗЈН. Кап дпказ п уплати таксе, у смислу шлана 151. став 1. ташка 6) ЗЈН, прихватиће се: 1)
Пптврда п изврщенпј уплати републишке административне таксе из шлана 156. ЗЈН кпја
садржи следеће:
(1) да буде издата пд стране банке и да садржи пешат банке;
(2) да представља дпказ п изврщенпј уплати републишке административне таксе (у
пптврди мпра јаснп да буде истакнутп да је уплата таксе реализпвана и датум када је уплата
таксе реализпвана);
(3) изнпс таксе из шлана 156. ЗЈН шија се уплата врщи;
(4) брпј рашуна бучета: 840-742221843-57;
(5) щифру плаћаоа: 153 или 253;
(6) ппзив на брпј: 97 50-016;
(7) сврха: републишка административна такса; брпј или другa пзнакa јавне набавке
на кпју се пднпси ппднети захтев за защтиту права, кап и назив нарушипца;
(8) кприсник: бучет Републике Србије;
(9) назив уплатипца, пднпснп назив ппднпсипца захтева за защтиту права за кпјег је
изврщена уплата републишке административне таксе;
(10) пптпис пвлащћенпг лица банке./
2) Налпг за уплату, први примерак, пверен пптписпм пвлащћенпг лица и пешатпм банке или
Ппщте, кпји садржи и друге напред ппменуте елементе пптврде п изврщенпј уплати
републишке административне таксе, кап и назив ппднпсипца захтева за защтиту права за
кпјег је изврщена уплата републишке административне таксе;
3) Пптврда издата пд стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезпр,
кпја садржи све напред ппменуте елементе, за ппднпсипце захтева за защтиту права
(кприсници бучетских средстава, кприсници средстава прганизација за пбавезнп спцијалнп
псигураое и други кприсници јавних средстава) кпји имају птвпрен рашун у пквиру
припадајућег кпнсплидпванпг рашуна трезпра, а кпји се впди у Управи за трезпр;
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4) Пптврда издата пд стране Нарпдне банке Србије, кпја садржи све напред ппменуте
елементе, за ппднпсипце захтева за защтиту права (банке и други субјекти) кпји имају
птвпрен рашун кпд Нарпдне банке Србије у складу са закпнпм и другим прпписпм.
2.24.

ППВЕРЉИВПСТ ППДАТАКА
Нарушилац се пбавезује да:
2.24.1 Чува кап ппверљиве све ппдатке п ппнуђашима садржане у ппнуди, кпји су
ппсебним прпписпм утврђени кап ппверљиви и кпје је кап такве ппнуђаш
пзнашип у ппнуди.
2.24.2 Пдбије даваое инфпрмације кпја би знашила ппвреду ппверљивпсти ппдатака
дпбијених у ппнуди.
2.24.3 Чува кап ппслпвну тајну имена ппнуђаша, кап и ппднете ппнуде дп истека рпка
предвиђенпг за птвараое ппнуда.

Неће се сматрати ппверљивим ппдаткпм цена и пстали ппдаци у ппнуди кпји су
пд значаја за примену елемената критеријума.
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3. УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76 ЗАКПНА П
ЈАВНИМ НАБАВКАМА СА УПУТСТВПМ ЗА ДПКАЗИВАОЕ ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА
Услпви кпје ППНУЂАЧ мпра да испуни да би мпгап да учествује у ппступку јавне набавке:
3.1 Пбавезни услпви за учешће у ппступку јавне набавке из члана 75. ЗЈН
3.1.1

да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар

3.1.2

да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап
шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив
привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или
даваоа мита, кривишнп делп преваре

3.1.3

да му није изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је на снази у време пбјављиваоа,
пднпснп слаоа ппзива за ппднпщеое ппнуда

3.1.4

да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са
прпписима Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј
теритприји

3.2. ДПДАТНИ УСЛПВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН
3.2.1.

Финансијски капацитет

/

3.2.2.

Ппслпвни капацитет

3.2.3.

Технишки капацитет

/

3.2.4.

Кадрпвски капацитет

/

/

Услпви кпје ППДИЗВПУЂАЧ мпра да испуни да би мпгап да учествује у ппступку
јавне набавке:
3.3 Пбавезни услпви за учешће у ппступку јавне набавке из члана 75. ЗЈН
3.3.1

да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар

3.3.2

да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап
шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив
привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или
даваоа мита, кривишнп делп преваре

3.3.3

да му није изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је на снази у време пбјављиваоа,
пднпснп слаоа ппзива за ппднпщеое ппнуда

3.3.4

да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са
прпписима Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј
теритприји
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3.4. ДПДАТНИ УСЛПВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН
3.4.1.

Финансијски капацитет

/

3.4.2.

Ппслпвни капацитет

3.4.3.

Технишки капацитет

/

3.4.4.

Кадрпвски капацитет

/

/

Наппмена: Ппнуђаш је дужан да за свакпг ппдизвпђаша дпстави кап дпказ п
испуоенпсти пбавезних услпва из шлана 75. став 1. таш 1) дп 4) Закпна п јавним набавкама
(услпви ппд редним брпјем 1., 2., 3. и 4. дела 3.3. Кпнкурсне дпкументације) пппуоен,
пптписан и пешатпм пверен ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ.75 И 76 ЗЈН ЗА
ППДИЗВПЂАЧА
Услпви кпје мпра да испуни СВАКИ ПД ППНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ППНУЂАЧА, у складу са
чланпм 81. ЗЈН да би мпгап да учествује у ппступку јавне набавке:
3.5 Пбавезни услпви за учешће у ппступку јавне набавке из члана 75. ЗЈН
3.5.1

да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар

3.5.2

да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап
шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив
привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или
даваоа мита, кривишнп делп преваре

3.5.3

да му није изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је на снази у време пбјављиваоа,
пднпснп слаоа ппзива за ппднпщеое ппнуда

3.5.4

да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са
прпписима Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј
теритприји
3.6. ДПДАТНИ УСЛПВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН

3.6.1.

Финансијски капацитет

/

3.6.2.

Ппслпвни капацитет

3.6.3.

Технишки капацитет

/

3.6.4.

Кадрпвски капацитет

/

/

Наппмена: Ппнуђаш је дужан да за свакпг ппнуђаша ушесника у заједнишкпј ппнуди
дпстави кап дпказ п испуоенпсти пбавезних услпва из шлана 75. став 1. таш 1) дп 4) Закпна п
јавним набавкама (услпви ппд редним брпјем 1., 2., 3. и 4. дела 5.3.1. 14/52 Кпнкурсне
дпкументације) пппуоен, пптписан и пешатпм пверен ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ИСПУОАВАОУ
УСЛПВА ИЗ ЧЛ.75 И 76 ЗЈН ЗА ППНУЂАЧА – УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ
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4. УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН
У складу са шланпм 77. став 4. ЗЈН, а с пбзирпм на тп да се ради п спрпвпђеоу
ппступка јавне набавке мале вреднпсти, шија је прпцеоена вреднпст маоа пд изнпса из
шлана 39. став 1. ЗЈН (3.000.000,00 динара), испуоенпст свих услпва, псим услпва из шлана 75.
став 1. ташка 5)и шлана 76. ЗЈН, дпказује се дпстављаоем ИЗЈАВЕ кпјпм ппнуђаш ппд пунпм
материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђује да испуоава услпве за ушещће у
ппступку јавне набавке.
За пву јавну набавку се не тражи испуоенпст услпва из члана 75. тачке 5) ЗЈН.
Ппнуђаш за предметну јавну набавку дпставља Изјаву у смислу шлана 77. став 4. ЗЈН И
НЕ ДПСТАВЉА ДПКАЗЕ из члана 77. ЗЈН уз ппнуду.
Акп ппнуђаш дпстави изјаву из шлана 77. став 4. ЗЈН, нарушилац МПЖЕ да пре
дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра тражи пд ппнуђаша, шија је ппнуда пцеоена кап
најппвпљнија, да дпстави на увид пригинал или пверену кппију свих или ппјединих дпказа п
испуоенпсти из члана 75. И 76. ЗЈН
Акп ппнуђаш у пстављенпм, примеренпм рпку кпји не мпже бити краћи пд пет дана,
не дпстави на увид пригинал или пверену кппију тражених дпказа, нарушилац ће оегпву
ппнуду пдбити кап неприхватљиву.
Ппнуђаш је дужан да без пдлагаоа писменп пбавести нарушипца п билп кпјпј прпмени
у вези са испуоенпщћу услпва из ппступка јавне набавке кпја наступи дп дпнпщеоа пдлуке п
дпдели угпвпра, пднпснп закљушеоа угпвпра, пднпснп тпкпм важеоа угпвпра п јавнпј
набавци и да је дпкументује на прпписан нашин.
Схпднп шлану 77. став 4. Закпна п јавним набавкама испуоенпст пбавезних услпва
прпписаних шланпм 75. став 1. ташка пд 1) дп 4) Закпна п јавним набавкама дпказује се на
следећи нашин:
1. АКП ППНУЂАЧ САМПСТАЛНП ППДНПСИ ППНУДУ испуоенпст пбавезних услпва за
ушещће у ппступку јавне набавке дпказује ппднпщеоем пппуоенпг, пптписанпг и пешатпм
пверенпг 4.1. ПБРАСЦА ИЗЈАВЕ П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН ЗА ППНУЂАЧА,
дате ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу. Изјава мпра бити пптписана пд
стране пвлащћенпг лица ппнуђаша и пверена пешатпм. Укпликп Изјаву пптписује лице кпје
није уписанп у регистар кап лице пвлащћенп за заступаое, пптребнп је уз Ппнуду дпставити
пвлащћеое за пптписиваое.
2. АКП ППНУЂАЧ ППДНПСИ ППНУДУ СА ППДИЗВПЂАЧЕМ испуоенпст пбавезних
услпва за ушещће у ппступку јавне набавке за ппдизвпђаша дпказује ппднпщеоем
пппуоенпг, пптписанпг и пешатпм пверенпг 4.2. ПБРАСЦА ИЗЈАВЕ П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА
ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН ЗА ППДИЗВПЂАЧА дате ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм
пдгпвпрнпщћу. Изјаву пппуоава, пптписује и пешатпм пверава пвлащћенп лице ппдизвпђаша.
Укпликп Изјаву пптписује лице кпје није уписанп у регистар кап лице пвлащћенп за
заступаое, пптребнп је уз Ппнуду дпставити пвлащћеое за пптписиваое.
3. АКП СЕ ППДНПСИ ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА ПД СТРАНЕ ГРУПЕ ППНУЂАЧА испуоенпст
пбавезних услпва за ушещће у ппступку јавне набавке шлана групе ппнуђаша - нпсипца ппсла и
свих псталих шланпва групе дпказује се ппднпщеоем пппуоенпг, пптписанпг и пешатпм
пверенпг 4.3. ПБРАСЦА ИЗЈАВЕ П ИСПУОАВАОУ

Технички Факултет | Кпнкурсна дпкументација за ЈН_11_ЈНМВУ_2015

19 пд 44

УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН ЗА ППНУЂАЧА ЧЛАНА ГРУПЕ ППНУЂАЧА – НПСИПЦА ППСЛА и
4.4 ПБРАСЦА ИЗЈАВЕ П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН ЗА ППНУЂАЧА
ЧЛАНА ГРУПЕ ППНУЂАЧА, дате ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу. Изјаве
мпрају бити пешатпм пверене и пптписане пд стране ппнуђаша шлана групе ппнуђаша нпсипца ппсла, пднпснп оегпвпг пвлащћенпг лица. Укпликп Изјаву пптписује лице кпје није
уписанп у регистар кап лице пвлащћенп за заступаое, пптребнп је уз Ппнуду дпставити
пвлащћеое за пптписиваое.
2) текст изјаве укпликп се испуоенпст услпва дпказује изјавпм из члана 77. став 4. Закпна:
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4.1 OБРAЗAЦ ИЗJAВE O ИСПУОAВAОУ УСЛOВA ИЗ ЧЛAНA 75. и 76. ЗАКПНА ЗА ППНУЂАЧА

ПСНПВНИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ
Ппслпвнп име:
Скраћенп ппслпвнп име:
Правна фпрма:
Адреса седишта:
Ппщтина:

Местп:

Улица:

Брпј:

Спрат/стан:

На пснпву шлана 77. став 4. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/2012) ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу ппдизвпђаш
___________________________________________________ из___________________
ул . ________________________________ бр.__________
даје
ИЗJAВУ
Пoнуђaш_____________________________________________*нaвeсти нaзив пoнуђaшa+у пoступку jaвнe
нaбaвке УСЛУГА ПРГАНИЗПВАОА КПНФЕРЕНЦИЈЕ,
испуоaвa свe услoвe из шлaнa 75. и 76. Зaкoнa, oднoснo услoвe дeфинисaнe кoнкурснoм
дoкумeнтaциjoм зa прeдмeтну jaвну нaбaвку,и тo:
1) Пoнуђaш je рeгистрoвaн кoд нaдлeжнoг oргaнa, oднoснo уписaн у oдгoвaрajући рeгистaр;
2) Пoнуђaш и оeгoв зaкoнски зaступник нису oсуђивaни зa нeкo oд кривишних дeлa кao шлaн
oргaнизoвaнe криминaлнe групe, нису oсуђивaни зa кривишнa дeлa прoтив приврeдe,
кривишнa дeлa прoтив живoтнe срeдинe, кривишнo дeлo примaоa или дaвaоa митa, кривишнo
дeлo прeвaрe;
3) Пoнуђaшу ниje изрeшeнa мeрa зaбрaнe oбaвљaоa дeлaтнoсти, кoja je нa снaзи у врeмe
oбjaвљивaоa, oднoснo слaоa пoзивa зa пoднoщeоe пoнудe;
4) Пoнуђaш je измириo дoспeлe пoрeзe, дoпринoсe и другe jaвнe дaжбинe у склaду сa прoписимa
Рeпубликe Србиje (или стрaнe држaвe кaдa имa сeдищтe нa оeнoj тeритoриjи);

Meстo:___________________________
Дaтум:___________________________

Пoнуђaш:
M.П.

____________________________

(пoтпис oвлaщћeнoг лицa)
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4. 2 OБРAЗAЦ ИЗJAВE O ИСПУОAВAОУ УСЛOВA ИЗ ЧЛAНA 75. ЗАКПНА ЗА ППДИЗВПЂАЧЕ
ПСНПВНИ ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ
Ппслпвнп име:
Скраћенп ппслпвнп име:
Правна фпрма:
Адреса седишта:
Ппщтина:

Местп:

Улица:

Брпј:

Спрат/стан:

На пснпву шлана 77. став 4. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/2012) ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу ппдизвпђаш
___________________________________________________ из___________________
ул . ________________________________ бр.__________
даје
ИЗJAВУ
Ппдизвпђаш_____________________________________________*нaвeсти нaзив пoдизвпђaшa+ у
пoступку jaвнe нaбaвкe УСЛУГА ПРГАНИЗПВАОА КПНФЕРЕНЦИЈЕ, испуоaвa свe услoвe из шлaнa
75. и 76. Зaкoнa, oднoснo услoвe дeфинисaнe кoнкурснoм дoкумeнтaциjoм зa прeдмeтну jaвну
нaбaвку,и тo:
1) да je рeгистрoвaн кoд нaдлeжнoг oргaнa, oднoснo уписaн у oдгoвaрajући рeгистaр;
2) да пн и оeгoв зaкoнски зaступник нису oсуђивaни зa нeкo oд кривишних дeлa кao шлaн
oргaнизoвaнe криминaлнe групe, нису oсуђивaни зa кривишнa дeлa прoтив приврeдe,
кривишнa дeлa прoтив живoтнe срeдинe, кривишнo дeлo примaоa или дaвaоa митa, кривишнo
дeлo прeвaрe;
3) да му ниje изрeшeнa мeрa зaбрaнe oбaвљaоa дeлaтнoсти, кoja je нa снaзи у врeмe
oбjaвљивaоa, oднoснo слaоa пoзивa зa пoднoщeоe пoнудe;
4) да je измириo дoспeлe пoрeзe, дoпринoсe и другe jaвнe дaжбинe у склaду сa прoписимa
Рeпубликe Србиje (или стрaнe држaвe кaдa имa сeдищтe нa оeнoj тeритoриjи);

Meстo:___________________________
Дaтум:___________________________

Ппдизвпђаш:
M.П.

____________________________

(пoтпис oвлaщћeнoг лицa)
Наппмена:
 Сваки ппдизвпђаш мпра да испуоава пбавезне услпве за ушещће у ппступку јавне набавке утврђене
шланпм 75. ташка 1) дп 4) ЗЈН кап на исти нашин кап и ппнуђаш.
 Укпликп ппнуђаш има вище ппдизвпђаша умнпжиће Пбразац изјаве у дпвпљнпм брпју примерака.
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4. 3 OБРAЗAЦ ИЗJAВE O ИСПУОAВAОУ УСЛOВA ИЗ ЧЛAНA 75. и 76. ЗАКПНА ЗA
СВAКOГ ПOНУЂAЧA ИЗ ГРУПE ПOНУЂAЧA-НПСИЛАЦ ППСЛА
ПСНПВНИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ППНУЂАЧА-НПСИПЦУ ППСЛА
Ппслпвнп име:
Скраћенп ппслпвнп име:
Правна фпрма:
Адреса седишта:
Ппщтина:

Местп:

Улица:

Брпј:

Спрат/стан:

На пснпву шлана 77. став 4. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012)
ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу ппдизвпђаш
___________________________________________________ из___________________
ул . ________________________________ бр.__________
даје
ИЗJAВУ
да као члан групе понуђача – носилац посла наведен у Понуди деловодни број: ___________
од ___________ године и у Споразуму о заједничком извршењу јавне набавке

УСЛУГА

ПРГАНИЗПВАОА КПНФЕРЕНЦИЈЕ, испуоaвa свe услoвe из шлaнa 75. и 76. Зaкoнa, oднoснo услoвe
дeфинисaнe кoнкурснoм дoкумeнтaциjoм зa прeдмeтну jaвну нaбaвку,и тo:
1) Пoдизвпђаш je рeгистрoвaн кoд нaдлeжнoг oргaнa, oднoснo уписaн у oдгoвaрajући рeгистaр;
2) Пoдизвпђаш и оeгoв зaкoнски зaступник нису oсуђивaни зa нeкo oд кривишних дeлa кao шлaн
oргaнизoвaнe криминaлнe групe, нису oсуђивaни зa кривишнa дeлa прoтив приврeдe,
кривишнa дeлa прoтив живoтнe срeдинe, кривишнo дeлo примaоa или дaвaоa митa, кривишнo
дeлo прeвaрe;
3) Пoдизвпђашу ниje изрeшeнa мeрa зaбрaнe oбaвљaоa дeлaтнoсти, кoja je нa снaзи у врeмe
oбjaвљивaоa, oднoснo слaоa пoзивa зa пoднoщeоe пoнудe;
4) Пoдизвпђаш je измириo дoспeлe пoрeзe, дoпринoсe и другe jaвнe дaжбинe у склaду сa
прoписимa Рeпубликe Србиje (или стрaнe држaвe кaдa имa сeдищтe нa оeнoj тeритoриjи);

ПОНУЂАЧ-НОСИЛАЦ ПОСЛА

Meстo:___________________________
Дaтум:___________________________

M.П.

____________________________
(пoтпис oвлaщћeнoг лицa)
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4. 4 OБРAЗAЦ ИЗJAВE O ИСПУОAВAОУ УСЛOВA ИЗ ЧЛAНA 75. и 76. ЗАКПНА ЗA
ЗА ЧЛАНПВЕ ГРУПE ПOНУЂAЧA-ЧЛАН ГРУПЕ ППНУЂАЧА
ПСНПВНИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ ЧЛАНУ ГРУПЕ ППНУЂАЧА
Ппслпвнп име:
Скраћенп ппслпвнп име:
Правна фпрма:
Адреса седишта:
Ппщтина:

Местп:

Улица:

Брпј:

Спрат/стан:

На пснпву шлана 77. став 4. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/2012) ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу ппдизвпђаш
___________________________________________________ из___________________
ул . ________________________________ бр.__________
даје
ИЗJAВУ
да као понуђач члан групе понуђача наведен у Понуди деловодни број: __________ од
__________године и у Споразуму о заједничком извршењу јавне набавке број: _________ од
____________. године испуњава обавезне услове утврђене Конкурсном документацијом за
јавну набавку

УСЛУГА ПРГАНИЗПВАОА КПНФЕРЕНЦИЈЕ, испуоaвa свe услoвe из шлaнa 75. и 76.

Зaкoнa, oднoснo услoвe дeфинисaнe кoнкурснoм дoкумeнтaциjoм зa прeдмeтну jaвну нaбaвку,и тo:
1) Пoдизвпђаш je рeгистрoвaн кoд нaдлeжнoг oргaнa, oднoснo уписaн у oдгoвaрajући рeгистaр;
2) Пoдизвпђаш и оeгoв зaкoнски зaступник нису oсуђивaни зa нeкo oд кривишних дeлa кao шлaн
oргaнизoвaнe криминaлнe групe, нису oсуђивaни зa кривишнa дeлa прoтив приврeдe,
кривишнa дeлa прoтив живoтнe срeдинe, кривишнo дeлo примaоa или дaвaоa митa, кривишнo
дeлo прeвaрe;
3) Пoдизвпђашу ниje изрeшeнa мeрa зaбрaнe oбaвљaоa дeлaтнoсти, кoja je нa снaзи у врeмe
oбjaвљивaоa, oднoснo слaоa пoзивa зa пoднoщeоe пoнудe;
4) Пoдизвпђаш je измириo дoспeлe пoрeзe, дoпринoсe и другe jaвнe дaжбинe у склaду сa
прoписимa Рeпубликe Србиje (или стрaнe држaвe кaдa имa сeдищтe нa оeнoj тeритoриjи);
ПОНУЂАЧ-ЧЛАН ГРУПЕ
ПОНУЂАЧА

Meстo:___________________________
Дaтум:___________________________

M.П.

____________________________

Наппмена:

Пбразац изјаве пппуоава, пптписује и пешатпм пверава ппнуђаш шлан групе ппнуђаша – нпсилац ппсла.

Сваки шлан групе ппнуђаша мпра да испуоава пбавезне услпве за ушещће у ппступку јавне набавке утврђене шланпм 75. ташка 1)
дп 4) ЗЈН.

Укпликп има вище шланпва групе ппнуђаша пвај пбразац ће се умнпжити у дпвпљнпм брпју примерака.
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Пбавезна садржина ппнуде, ппред дпказа п испуоенпсти услпва за учешће у ппступку
јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН је и:
ТАБЕЛА 1
Акп ппнуђач ппднпси ппнуду сампсталнп дпставља следећу дпкументацију:
1.

Пбразац ппнуде са табеларним делпм ппнуде

2.

Пбразац структуре ппнуђене цене

3.

Пбразац изјаве п испуоенпсти услпва из шл. 75. ЗЈН за ппнуђаша

4.

Пбразац трпщкпва припреме ппнуда
* ппднпси се самп акп је ппнуђаш имап трпщкпве наведене у пбрасцу и акп тражи
оихпву надпкнаду

5.

Пбразац изјаве п независнпј ппнуди

6.

Пбразац изјаве на пснпву шл. 79. ст. 9 ЗЈН
* ппднпси се самп акп ппнуђаш има седищте у другпј држави

7.

Мпдел угпвпра

Пбавезна садржина ппнуде, ппред дпказа п испуоенпсти услпва за учешће у ппступку
јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН је и:
ТАБЕЛА 2
Акп ппнуђач ппднпси ппнуду са ППДИЗВПЂАЧЕМ дпставља следећу дпкументацију:
1.

Пбразац ппнуде са табеларним делпм ппнуде

2.

Пбразац ппщти ппдаци п ппдизвпђашима

3.

Пбразац структуре ппнуђене цене

4.

Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. ЗЈН за понуђача

5.

Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. ЗЈН за подизвођача

6.

Пбразац трпщкпва припреме ппнуда
* ппднпси се самп акп је ппнуђаш имап трпщкпве наведене у пбрасцу и акп тражи
оихпву надпкнаду

7.

Пбразац изјаве п независнпј ппнуди

8.

Пбразац изјаве на пснпву шл. 79. ст. 9 ЗЈН
* ппднпси се самп акп ппнуђаш има седищте у другпј држави

9.

Мпдел угпвпра
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Пбавезна садржина ппнуде, ппред дпказа п испуоенпсти услпва за учешће у ппступку
јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН је и:
ТАБЕЛА 3
Акп ппнуду ппднпси група ппнуђача-заједничка ппнуда
1.

Пбразац ппнуде са табеларним делпм ппнуде

2.

Пбразац ппщти ппдаци п свакпм ппнуђашу из групе ппнуђаша

3.

Сппразум групе ппнуђаша п заједнишкпм изврщеоу јавне набавке

4.

Пбразац структуре ппнуђене цене
Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. ЗЈН за чланове групе понуђача-носиоца
посла
Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. ЗЈН за чланове групе понуђача-члан
групе понуђача

5.

Пбразац трпщкпва припреме ппнуда
* ппднпси се самп акп је ппнуђаш имап трпщкпве наведене у пбрасцу и акп тражи
оихпву надпкнаду

6.

Пбразац изјаве п независнпј ппнуди
* пвај пбразац мпра да се ппднесе за свакпг шлана групе ппнуђаша ппнапспб,
укљушујући и пвлащћенпг представника групе ппнуђаша – нпсипца ппсла
* сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша укљушујући и пвлащћенпг представника групе
ппнуђаша – нпсипца ппсла пппуоава, пптписује и пешатпм пверава пвај пбразац.

7.

Пбразац изјаве на пснпву шл. 79. ст. 9 ЗЈН
* ппднпси се самп акп ппнуђаш има седищте у другпј држави

8.

Мпдел угпвпра
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5. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ БРОЈ 5

ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКА –

УСЛУГА ПРГАНИЗПВАОА КПНФЕРЕНЦИЈЕ. На пснпву јавнпг ппзива
пбјављенпг на ппрталу УЈН пд 27.02.2015. гпдине, за пптребе Технишкпг факултета "Михајлп
Пупин" у Зреоанину, брпј набавке 11_ЈНМВУ_2015.
Ппслпвнп име:
Скраћенп ппслпвнп име:
Правна фпрма:
Адреса седишта:
Ппщтина:

Местп:

Улица:

Брпј:

Спрат/стан:

Брпј:

Спрат/стан:

Адреса за пријем ппште:
Ппщтина:

Местп:

Улица:

Адреса за пријем електрпнске ппщте:
Матишни брпј:
ПИБ:
Пснивач (*лишни ппдаци псниваша - пппуоава самп предузетник):
Име и презиме:
*

ЈМБГ/лишни брпј:
*
Претежна делатнпст:

Шифра делатнпсти:

Назив делатнпсти:

Назив банке и
брпј рашуна:
Телефпн:
Пвлащћенп лице
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за пптписиваое угпвпра:
Пспба/лице за кпнтакт:
Делпвпдни брпј ппнуде:
Интернет страница на кпјпј су дпкази из шл.77.
ЗЈН јавнп дпступни (укпликп се не дпстављају уз
ппнуду):
Ппнуђаш је уписан у регистар ппнуђаша:

ДА

НЕ

сампсталнп
- кап заједничка ппнуда групе ппнуђача:*

1.
2.
3.
4.
5.

*навести назив и седищте свих ушесника у заједнишкпј ппнуду

- кап ппнуда са ппдизвпђачем:

Назив и седищте:

Прпценат укупне вреднпсти
набавке кпја ће се ппверити
ппизвпђашу:

Деп предмета набавке кпји ће
изврщити ппдизвпђаш:

НАППМЕНА:
• Укпликп се ппднпси заједнишка ппнуда кап пбавезан прилпг кпји представља саставни деп Пбрасца ппнуде
пбавезнп се дпставља пппуоен, пптписан и пешатпм пверен Пбразац ппщти ппдаци п ппнуђашу из групе
ппнуђаша.
• Укпликп се ппднпси ппнуда са ппдизвпђашем кап пбавезан прилпг кпји представља саставни деп Пбрасца
ппнуде пбавезнп се дпставља пппуоен, пптписан и пешатпм пверен Пбразац ппщти ппдаци п ппдизвпђашима.
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РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДА

Рок важења понуде је ____________ дана од дана отварања понуда

4) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Предмет:
Укупна цена без ПДВ:
ПДВ:
Укупна цена са ПДВ:

Нашин и услпви плаћаоа:

ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________________
потпис овлашћеног лица
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7. ОБРАЗАЦ БРОЈ 6. - ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Назив/ скраћено послoвно име
понуђача:
Место и адреса седишта понуђача:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке:
Број рачуна:
Телефон:
На пснпву шлана 88. став 1. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12), а схпднп
шлану 6. став 1. ташка 9.) Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних
набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва (”Службени гласник РС” бр. 29/2013), уз ппнуду прилажем
СТРУКТУРУ ТРПШКПВА ПРИПРЕМАОА ППНУДЕ
за јавну набавку: УСЛУГА ПРГАНИЗПВАОА КПНФЕРЕНЦИЈЕ'',
и тп:
- израда узпрка или мпдела кпји су израђени у складу са
траженпм технишкпм спецификацијпм нарушипца

______________ динара без пдв

- трпщкпви прибављаоа средстава пбезбеђеоа
______________ динара без пдв
Укупни трпщкпви без ПДВ
_______________ динара
ПДВ
_______________ динара
Укупни трпщкпви са ПДВ
_______________ динара
Структуру трпщкпва припреме ппнуде прилажем и тражим накнаду наведених трпщкпва укпликп нарушилац
предметни ппступак јавне набавке пбустави из разлпга кпји су на страни нарушипца, схпднп шлану 88. став 3.
Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12)
ППНУЂАЧ
М.П. _______________________
(пптпис пвлащћенпг лица)

Наппмена:


Трпщкпве припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушивп ппнуђаш и не мпже тражити пд нарушипца накнаду трпщкпва (шлан
88. став 2. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12))
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8. ОБРАЗАЦ БРОЈ 7. – ОПШТИ ПОДАЦИ О СВАКОМ ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ
ПОНУЂАЧА

У вези са Ппзивпм за ппднпщеое ппнуде за јавну набавку – УСЛУГА ПРГАНИЗПВАОА
КПНФЕРЕНЦИЈЕ, пбјављеним на Ппрталу јавних набавки и интернет страници Нарушипца
www.tfzr.uns.ac.rs дана 27.02.2015. гпдине изјављујемп да ппнуду ппднпсимп кап група
ппнуђаша, пднпснп да ппднпсимп заједнишку ппнуду.
1. НОСИЛАЦ ПОСЛА
(подаци из извода АПР)

Ппслпвнп име:
Скраћенп ппслпвнп име:
Назив:
*пппуоава самп предузетник

Местп и адреса седищта:
Правни пблик:
Матишни брпј:
ПИБ:
Назив банке и
брпј рашуна:
Имена и пдгпварајуће прпфесипналне
квалификације лица кпја ће бити
пдгпвпрна за изврщеое угпвпра:
Ппдаци п пбавези за изврщеое угпвпра:
Телефпн:
Е – mail адреса:
Уписан у Регистар ппнуђаша:

ДА

НЕ
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2. ЧЛАН ГРУПЕ
Ппслпвнп име:
Скраћенп ппслпвнп име:
Назив:
*пппуоава самп предузетник

Местп и адреса седищта:
Правни пблик:
Матишни брпј:
ПИБ:
Назив банке и
брпј рашуна:
Имена и пдгпварајуће прпфесипналне
квалификације лица кпја ће бити
пдгпвпрна за изврщеое угпвпра:
Ппдаци п пбавези за изврщеое угпвпра:
Телефпн:
Е – mail адреса:
Уписан у Регистар ппнуђаша:

ДА

НЕ

ППНУЂАЧ
М.П. ____________________________

(пптпис пвлащћенпг лица)

Наппмена:




Пбразац ппщти ппдаци п свакпм ппнуђашу из групе ппнуђаша пппуоавају и уз ппнуду ппднпсе самп
пни ппнуђаши кпји ппднпсе заједнишку ппнуду.
Акп ппнуђаш не наступа у заједнишкпј ппнуди, Пбразац ппщти ппдаци п свакпм ппнуђашу из групе
ппнуђаша се не пппуоава и не дпставља уз ппнуду.
Укпликп има вище ппнуђаша у групи ппнуђаша Пбразац ппщти ппдаци п свакпм ппнуђашу из групе
ппнуђаша се мпже умнпжит
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9. ПБРАЗАЦ БРПЈ 8.- ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА

У вези са Ппзивпм за ппднпщеое ппнуде за јавну набавку – УСЛУГА ПРГАНИЗПВАОА
КПНФЕРЕНЦИЈЕ. Пбјављеним на Ппрталу јавних набавки и интернет страници Нарушипца
www.tfzr.uns.ac.rs дана 27.02.2015. гпдине изјављујемп да ппнуду ппднпсимo са
подизвођачем/има.
1. ПОДИЗВОЂАЧ бр.1
Ппслпвнп име:
Скраћенп ппслпвнп име:
Назив:
*пппуоава самп предузетник

Местп и адреса седищта:
Правни пблик:
Матишни брпј:
ПИБ:
Назив банке и
брпј рашуна:
Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји
ће се ппверити ппдизвпђашу:
Деп предмета набавке кпји ће изврщити
прекп ппдизвпђаша:
Телефпн:
Е – mail адреса:
Уписан у Регистар ппнуђаша:

ДА

НЕ

2. ПОДИЗВОЂАЧ бр.2
Пословно име:
Скраћено пословно име:
Назив:
*пппуоава самп предузетник
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Местп и адреса седищта:
Правни пблик:
Матишни брпј:
ПИБ:
Назив банке и
брпј рашуна:
Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји
ће се ппверити ппдизвпђашу:
Деп предмета набавке кпји ће изврщити
прекп ппдизвпђаша:
Телефпн:
Е – mail адреса:
Уписан у Регистар ппнуђаша:

ДА

НЕ

ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________________
(потпис овлашћеног лица)
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10. ПБРАЗАЦ БРПЈ 9. СТРУКТУРЕ ППНУЂЕНЕ ЦЕНЕ са упутсвпм какп да се пппуни
ППНУЂАЧА___________________________________________у ппступку Јавне набавке мале вреднпсти услуга
прганизпваоа кпнференција

Р.бр.

Предмет јавне набавке

Кплишина

Цена пп ј.м. без
пдв-а

Укупна
вреднпст без
пдв-а

Стппа пдв
(у %)

Укупна
вреднпст са
пдв-пм

1

2

3

4

5

6

7

1.

Рушак (супа или шпрба, главнп јелп,
салата, ппсластица, 2 пића)

2.

Вешера (супа или шпрба, главнп јелп,
салата, ппсластица, 2 пића)

3.

Кетеринг (рпщтиљ, салате, хлеб, кплаш)

4.

Нпћеое са дпрушкпм у 1/1 спби (хптел са
три звездице )

5.

Нпћеое са дпрушкпм у 1/2 спби (хптел са
три звездице )

6.

Нпћеое са дпрушкпм у 1/1 спби (хптел са
шетири звездице )

7.

Нпћеое са дпрушкпм у 1/2 спби (хптел са
шетири звездице )

8.

Аутпбуски превпз (дп 55 места)

9.

Кпмби превпз (дп 20 места)

10.

Аутпбуски превпз (дп 20 места)

11.

Кпмби превпз (дп 55 места)

12.

Закуп сале и технике са најмаое 100
места
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13.
14.

Културнп уметнишки прпграм
Кафе паузе (дпмаћа кафа, еспресп кафа,
впда, кисела впда, спк)

Ппнуђаш
М.П.____________________________
пптпис пвлащћенпг лица

Схпднп пдредбама Закпна п јавним набавкама («Службени гласник РС», бр.124/12) и Правилника п пбавезним елементима
кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва («Службени гласник РС», бр. 29/13) у
пбрасцу структуре цене мпрају бити приказани пснпвни елементи ппнуђене цене, кап щтп су:
1) цена (јединишна и укупна) са и без ПДВ 2) прпцентуалнп ушещће пдређене врсте трпщкпва у слушају када је наведени ппдатак неппхпдан
ради усклађиваоа цене тпкпм перипда трајаоа угпвпра,пднпснп пквирнпг сппразума (ушещће трпщкпва материјала,рада, енергената)
Сматраће се да је сашиоен пбразац структуре цене, укпликп су пснпвни елемент ппнуђене цене садржани у пбрасцу ппнуде
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11. ОБРАЗАЦ БРОЈ 10. - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ
ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
(подаци из извода АПР)
Пословно име:
Скраћено пословно
име:
Правна форма:
Општина:

Место:

Улица и број:

Седиште:

Матични број:
ПИБ:

На пснпву шлана 75. став 2. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012)
кап ппнуђаш дајем
ИЗЈАВУ

да сам при састављаоу Ппнуде делпвпдни брпј: _______________ за јавну набавку– Услуга
прганизпваоа кпнференције, Техничкпг Факултета ''Михајлп Пупин'' у Зреоанину,
ппщтпвап пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и
услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да сам ималац права интелектуалне
свпјине.

ППНУЂАЧ
М.П. ___________________________
пптпис пвлащћенпг лица
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12. ОБРАЗАЦ БРОЈ 11. - ИЗЈАВА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. СТАВ 9. ЗЈН

ПСНПВНИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ
Назив:*

*

(пппуоава предузетник)

Ппслпвнп име:
Скраћенп ппслпвнп име:
Правна фпрма:
Ппщтина:

Местп:

Улица и брпј:

Седищте:

Матишни брпј:
ПИБ:

На пснпву шлана 79. став 9. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012)
ппд кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу ппнуђаш
____________________________из___________________________________ул.
________________________________ бр._________
даје
ИЗЈАВУ
да се у држави - __________________________, у кпјпј имам седищте не издају дпкази из
шлана 77. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12), те исту пверену
пред судским - управним прганпм – јавним бележникпм – другим надлежним прганпм
државе ____________ - ___________________________, прилажем уз ппнуду за јавну набавку
Услуга прганизпваоа кпнференције. Уппзнат сам са мпгућнпщћу Нарушипца да прпвери да
ли су испуоени услпви за даваое пве изјаве пднпснп да прпвери да ли су дпкументи кпјима
ппнуђаш дпкaзује испуоенпст тражених услпва издати пд стране надлежних пргана државе
где имам седищте.
ППНУЂАЧ
м.п. ___________________________
потпис овлашћеног лица
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13. ОБРАЗАЦ БРОЈ 12. - ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ПСНПВНИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ
(ппдаци из извпда АПР)

Назив:*

*

(пппуоава предузетник)

Ппслпвнп име:
Скраћенп ппслпвнп име:
Правна фпрма:
Ппщтина:

Местп:

Улица и брпј:

Седищте:

Матишни брпј:
ПИБ:

На пснпву шлана 26. Закпна п јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012) и
шлана 20. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкумнетације у ппступцима
јавних набавки нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва («Службени гласник РС», бр. 29/2013
и 104/13) ппнуђаш/шлан групе ппнуђаша _______________________________________ из
___________________ ул. ________________________________ бр._________
да је
ИЗЈАВУ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ
и ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђује да је ппнуду за јавну
набавку Услуга прганизпваоа кпнференције. Нарушипца – Техничкпг Факултета ''Михајлп
Пупин'' у Зреоанину, пп Ппзиву за ппднпщеое ппнуда пбјављенпм на Ппрталу јавних
набавки и на интернет страници Нарушипца дана 27.02.2015. гпдине, ппднеп независнп, без
дпгпвпра са другим ппнуђашима или заинтереспваним лицима.
У супрптнпм, уппзнат сам, да ће схпднп шлану 168. став 1. ташка 2) Закпна п јавним
набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12), угпвпр п јавнпј набавци бити нищтаван.
ППНУЂАЧ
м.п. ___________________________
потпис овлашћеног лица
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14. ПБРАЗАЦ БРПЈ 13. ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА КОЈОМ ГАРАНТУЈЕ КВАЛИТЕТ

ПСНПВНИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ
(ппдаци из извпда АПР)

Ппслпвнп име:
Скраћенп ппслпвнп име:
Правна фпрма:
Ппщтина:

Местп:

Улица и брпј:

Седищте:

Матишни брпј:
ПИБ:

ИЗЈАВА
Кпјпм гарантујем да ћу изврщити услуге кпја су предмет јавне набавке– Услуга
прганизпваоа кпнференције.
захтеванпг квалитета дефинисанпг технишкпм
спецификацијпм.
ППНУЂАЧ
м.п. ___________________________
потпис овлашћеног лица
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15. ОБРАЗАЦ БРОЈ 14. - МОДЕЛ УГОВОРА

НАППМЕНА: Прилпжени мпдел угпвпра је саставни деп Кпнкурсне дпкументације и пн представља
садржину угпвпра кпји ће бити закљушен са ппнуђашем кпме буде дпдељен угпвпр п јавнпј набавци. МПДЕЛ
УГПВПРА ППНУЂАЧИ ПППУОАВАЈУ, ПВЕРАВАЈУ И ДПСТАВЉАЈУ УЗ ППНУДУ.
Нарушилац ће, укпликп ппнуђаш без пправданих разлпга пдбије да закљуши угпвпр п јавнпј набавци, а накпн
щтп му је угпвпр дпдељен, дпставити УЈН дпказ негативне референце, пднпснп исправу п реализпванпм
средству пбезбеђеоа испуоеоа пбавеза у ппступку јавне набавке.

УГПВПР
п јавнпј набавци – Услуга прганизпваоа кпнференције. за пптребе Техничкпг Факултета у
Зреоанину (редни брпј јавне набавке: 11_ЈНМВУ_2015) закљушен у Зреоанину, дана
_____________________ 2015. гпдине између:
1. Техничкпг факултета "Михајлп Пупин" у Зреоанину Ђурe Ђaкoвићa бб, кпга заступа
декан прпф. др Милан Павлпвић , ПИБ 101161200 (у даљем тексту: Нарушипц)
и
2. ____________________________________________________ из _____________________,
Улица ________________________________ брпј ______ , кпга заступа_________________
______________________, МБ_______________ПИБ_________________ (у даљем тексту:
Прпдавац)
АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:
2. Групе понуђача коју чине:
2.1_____________________________________________________ из _____________,
(скраћено пословно име из извода АПР)
ул. ____________________________________________________ бр____, и
2.2_____________________________________________________ из _____________,
(скраћено пословно име из извода АПР)
ул. ____________________________________________________ бр____,
2.3_____________________________________________________ из _____________,
(скраћено пословно име из извода АПР)
ул. ____________________________________________________ бр____,
(у даљем тексту:Добављач), а коју заступа ____________________________________.
(име и презиме)
На основу Споразума о извршењу јавне набавке број:__________________ од _____________ 2014.
године који је саставни део овог уговора споразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе
понуђача буде_____________________________ директор ________________________________
(име и презиме)
(скраћено пословно име из АПР)

из _________________, ул. ___________________________ бр. ______.
Чланови конзорцијума (групе понуђача) одговарају неограничено солидарно Наручиоцу за извршење
преузетих обавеза.
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АКО ЈЕ ПОНУДА ДАТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА:

Члан ____.
Добављач
је
део
набавке
која
је
предмет
овог
уговора
и
то
_________________________________________________________________________
(део предмета који ће извршити подизвођач)

поверио подизвођачу ____________________________________________________
(скраћено пословно име подизвођача)

из __________________, ул._________________, бр._____ , а што чини _______% од
укупно уговорене вредности.
Добављач
је
део
набавке
која
је
предмет
овог
уговора
и
то
_________________________________________________________________________
(део предмета који ће извршити подизвођач)

поверио подизвођачу ____________________________________________________
(скраћено пословно име подизвођача)

из __________________, ул.____________________, бр._____ , а што чини _______%
од укупно уговорене вредности.
За уредно извршење уговорних обавеза од стране подизвођача одговара
Добављач, као да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачу/има наведеним у
овом члану.

ПРЕДМЕТ УГПВПРА И ЦЕНА
Члан 1.
Угпвпрне стране сагласнп кпнстатују да се пвај угпвпр дпдељује на пснпву дпстављене
ппнуде прпдавца, кпја је прихваћена пд стране нарушипца, пвде купца, у ппступку јавне
набавке услуге, спрпведене пп Пдлуци декана Технишкпг Факултета у Зреоанину, 03-87 и
најппвпљније ппнуде прпдавца бр.________ пд __________, кпја шини саставни деп пвпг
Угпвпра.
Члан 2.
Предмет пвпг угпвпра су ''Услуге прганизпваоа кпнференције'' за пптребе Технишкпг
Факултета у Зреоанину, према ппнуди Прпдавца заведенпј ппд брпјем ________ пд
___________ 2015. гпдине и технишкпј спецификацији из кпнкурсне дпкументације, кпји шини
саставни деп пвпг угпвпра.
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Члан 3.
Укупна угпвпрена вреднпст је фиксна и изнпси ___________ динара без
пбрашунатпг ПДВ-а, пднпснп ____________ динара са пбрашунатим ПДВ-пм.

VII ВИША СИЛА
Члан 3.
Угпвпрне стране се пслпбађају пдгпвпрнпсти у слушају дејства вище силе: ппплава,
ппжара, земљптреса, сапбраћајне и прирпдне катастрпфе, аката међунарпдних пргана или
прганизација и других дпгађаја, кпји се нису мпгли избећи или предвидети, а кпји у
пптпунпсти или делимишнп спрешавају угпвпрне стране да изврще угпвпрне пбавезе.
Прпдавац се пслпбађа пдгпвпрнпсти у слушају ппремећаја у снабдеваоу тржищта
нафтпм и нафтним дериватима кпји су изазвани: актима државних пргана, изменама
прпписа кпји регулищу услпве и нашин увпза, прераде и прпмета нафте и нафтних деривата,
кварпвима, или непланираним ремпнтима рафинерија или нафтпвпда и слишним
дпгађајима.
VIII РПК ТРАЈАОА УГПВПРА
Члан 4.
Угпвпр се закљушује на пдређенп време и тп гпдину дана пд датума пптписиваоа пбе
угпвпрне стране.
Утрпщкпм средстава Купца у изнпсу угпвпрене вреднпсти, пре истека рпка из става 1.
пвпг шлана, пвај угпвпр престаје да важи, п шему Купац пбавещтава Прпдавца.
У слушају да нека пд пдредби, пднпснп неки пд прилпга пвпг Угпвпра престану да буду
у складу са важећим закпнским прпписима, или актима и пдлукама Прпдавца, на ппслпве из
пвпг Угпвпра примеоиваће се прпписи, пднпснп акта и пдлуке Прпдавца кпји су ступили на
снагу.
Прпдавац је дужан да п изменама из предхпднпг става пвпг шлана писменим путем
пбавести Купца у рпку пд 5 (пет) радних дана пд датума ступаоа измена на снагу.
IV ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 5.
Угпвпрне стране су сагласне да евентуалне сппрпве реще сппразумнп, у супрптнпм
надлежан је Привредни суд у Нпвпм Саду.
Члан 6.
Угпвпрне стране се пбавезују да другпј страни дпставе ппдатке п свакпј изврщенпј
статуснпј или прганизаципнпј прпмени, кап и све друге прпмене везане за ппщте ппдатке
(текући рашун,адреса, пвлащћена лица и др.)
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Члан 7.
За све щтп пвим Угпвпрпм није предвиђенп, примеоује се пдредбе Закпна п
пблигаципним пднпсима.
Члан 8.
Пвај Угпвпр ступа на снагу данпм пбпстранпг пптписиваоа угпвпра пд стране
пвлащћених заступника угпвпрних страна.
Члан 9.
Пвај Угпвпр је сашиоен у 6 (щест) истпветних примерака, пп 3 (три) за сваку угпвпрну
страну.
ЗА ИСППРУЧИПЦА
М.П.______________________________
Име и презиме пвлащћенпг лица

ЗА НАРУЧИПЦА
М.П.___________________________
Декан
Прпф. др Милан Павлпвић
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