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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА

Набавка књига 1/2016
број набавке 1.1.1

јун 2016. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12 и
14/15, у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС” бр. 29/13 и 104/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке Број:
159 од 30.06.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку Број: 160 од
30.06.2016. године сачињена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
јавна набавка мале вредности добара – Набавка књига 1/2016
број набавке 1.1.1
Конкурсна документација садржи:
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Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Техничка спецификација предмета јавне набавке
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76.
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
Упутство понуђачима како да се сачини понуда
Образац понуде
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36
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Конкурсна документација садржи укупно тридесет и девет (39) странa.
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Библиотека Вук Караџић
Адреса: Алексинац, улица Књаза Милоша бр.161, 18220 Алексинац
Интернет страница: www.albook.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке мале вредности бр. 1.1.1 су добра - Набавка књига 1/2016
4. Предметна јавна набавка мале вредности обликована је у седам (7) партија
5. Шифра из општег речника јавних набавки: 22113000
6. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
7. Контакт:
Лице за контакт: Миош Паовић - службеник за јавне набавке
Електронска пошта: cku.javnenabavke@gmail.com
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке мале вредности бр. 1.1.1 су добра - Набавка књига 1/2016 – –
књиге, према списку књига, у коме су таксативно наведени наслови књига, аутори и број
примерака за потребе Библиотеке Вук Караџић.
Шифра из општег речника јавних набавки: 22113000 књиге за библиотеке.
Предметна јавна набавка мале вредности обликована је у седам (7) партије

4

III ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Партија 1

1. Вилина кутијица – Гроздана Олујић- 7 ком.
2. Драме за децу – Зорана Опачић – 5 ком.
3. Прва бразда – Милован Глишић – 10 ком.
4. Снежна краљица – Ханс Кристијан Андерсен – 5 ком.
5. Чича Томина колиба – Х. Б. Стоув – 3 ком.
6. Бајке - А .С. Пушкин – 5 ком.
7. Дечаци Павлове улице – Ференц Молиар – 5 ком.
8. Цвеће мале Иде – Х. К . Андерсен – 5ком.
9. Ђачко срце – Десанка Максимовић – 5ком.
10. Ивкова слава – Стеван Сремац – 3ком.
11. Ђачки растанак – Бранко Радичевић -7 ком.
12. Јутра са леутара – Јован Дучић – 2 ком.
13. Кожна чарапа – Џејмс . Ф. Купер – 2 ком.
14. Магареће године – Бранко Ћопић – 5 ком.
15. Покондирена тиква – Јован Стерија Поповић –
16. Први пут с оцем на јутрење – Лаза С. Лазаревић – 10 ком.
17. Езопове басне - 5 ком.
18. Алиса у земљи чуда – Луис Керол – 5 ком.
19. Доживљаји Николетине Бурсаћа – Бранко Ћопић – 5 ком.
20. Том Сојер – Марк Твен - 5 ком.
21. Робинзон Крусо – Данијел Дефо – 10 ком.
22. Јазавац пред судом – Петар Кочић – 5 ком.
23. Све нежне речи света – 2 ком.
24. Последњи мохиканац – Џемс Ф. Купер – 2 ком.
25. Аутобиографија – Бранислав Нушић – 5 ком.
26. Изабране бајке – Браћа Грим – 5 ком.
27. Орлови рано лете - Бранко Ћопић – 5 ком.
28. Коштана – Борислав Станковић – 10 ком.
29. Нечиста крв – Борислав Станковић – 10 ком.
30. Гуливерова путовања – Џонатан Свифт – 3 ком.
31. 20.000 миља под морем – Жил Верн – 3 ком.
32. Бела грива – Рене Гијо – 10 ком.
33. Странац – Албер Ками – 5 ком.
34. Леси се враћа кући – Ерик Најт – 5 ком.
35. Мирис купиновог вина – Р. Миралес – 6 ком.
36. Зона Замфирова - Стеван Сремац – 10ком.
37. Приповетке – Милован Глишић – 13 ком.
38. Приповетке – Бранислав Станковић . 3 ком.
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39. Доживљаји мачка Тоше – Бранко Ћопић – 3 ком.
40. Чича Горио – Оноре Де Балзак – 5 ком.

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А ЗА ПАРТИЈУ 1:
ПДВ _____ % ЗА ПАРТИЈУ 1 :
УКУПНО СА ПДВ-ОМ ЗА ПАРТИЈУ 1:

- Партија 2
1. Значи имате 40! - 1 ком.
2. Значи имате 50! – 1ком.
3. Значи имате 60! – 1 ком.
4. Коначна истина – В. Ранчић – 2 ком.
5. Видбо – Милан Оклопнић – 1 ком.
6. Плес по ужареном песку – П. Зец – 1 ком.
7. Боје и барут – О. Цице – 1 ком.
8. Манити воз у Златном крсту - Р. Бојичић – 1 ком.
9. Адријанини мушкарци – Ј . Ана – 2 ком.
10. Метро – М. Оклопџић – 2 ком.
11. „NORSELESS“ М. Оклопџић – 1 ком.
12. Две девојке – П. Магден – 1 ком.
13. Сликар пролазног света – К. Ишигуро – 2 ком.
14. Закопани џин – К. Ишигуро – 2 ком.
15. Кућа весеља – Е. Вортон – 2 ком.
16. Обожаватељка - Р. Рауел – 1 ком.
17. Поход Александра Великог - Ф. Аријан - 2 ком.
18. Тајна мистичне планине Артањ – В. Ранчић -2 ком.
19. Изгубљена реч – О. Бајдар – 1 ком.
20. Искусни момци – П. П. Пазолини – 1 ком.
21. Безобразно смеђе – Ханде Алтаји – 2 ком.
22. Безнадежни - Колин Хувер – 2 ком.
23. Дан пчела –Томас Санчез – 1 ком.
24. Право на жудњу – Андре Бринк – 1 ком.

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А ЗА ПАРТИЈУ 2:
ПДВ _____ % ЗА ПАРТИЈУ 2 :
УКУПНО СА ПДВ-ОМ ЗА ПАРТИЈУ 2:
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- Партија 3
1. Шум времена – Џулијан Барнс – 2 ком.
2. Издалека близу – Ребека Солнит – 1 ком.
3. Чудан осећај у мени – О. Памук – 2 ком.
4. Фокусираност – Д. Голбман – 2 ком.
5. Историја људи који помреше од страха -1 ком.
6. Есторил - Дејан С. Станковић – 2 ком.
7. Разлог пошасти – Рафаел Аргуљол – 1 ком.
8. Седам врста печурака – Џ. Веј – 1 ком.
9. Кокошкина лутка – Алфонсо Круз – 1 ком.
10. Повратници – Дулсе Марија Калдозо - 1ком.
11. Четврти зид – Сорж Шалдандон – 1 ком.
12. Сетов завет – Соња Бесфорд - 1 ком.
13. Сакупљање вуне – Пети Смит – 1 ком.
14. Свет позорнице – Чарли Чаплин – 1 ком.

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А ЗА ПАРТИЈУ 3:
ПДВ _____ % ЗА ПАРТИЈУ 3:
УКУПНО СА ПДВ-ОМ ЗА ПАРТИЈУ 3:

- Партија 4
Креативни центар
1. Најсмешнији вицеви – Животиње – 3 ком.
2. Најсмешнији вицеви – Питалице – 3 ком.
3. Најсмешнији вицеви – Породица – 5 ком.
4. Најсмешнији вицеви – Чак Норис – 5 ком.
5. Кад прича причу прича – В. Видојковић – 2 ком.
6. Монструми су забавни – Џ. Ло Борик – 2 ком.
7. Алис између две ватре – Џ. Кертин – 2 ком.
8. Алис и Метан заувек – Џ. Кетрин – 2 ком.
9. Алис прискаче у помоћ – Џ. Кетрин – 2 ком.
10. Сламната колиба – Ц. Венсјуем
11. С њим и без њега – З. Зеварт
12. Сјај звезда на плафону – Ј. Тидел
13. Дај ми крила један круг – Владимир Андрић
14. Длаковук – Д. Матицки
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15. Једнорог – Д. Матицки

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А ЗА ПАРТИЈУ 4:
ПДВ _____ % ЗА ПАРТИЈУ 4:
УКУПНО СА ПДВ-ОМ ЗА ПАРТИЈУ 4:

- Партија 5
1. Волите себе до савршеног здравља – Л. Хеј, А. Кадро, Х. Дејн – 2 ком.
2. Живот те воли – Л. Хеј, Р. Холден - 2 ком.
3. Моћне мисли – Лујза Л. Хеј – 2 ком.
4. Волите своје тело – Лујза Л. Хеј – 2 ком.
5. Можете излечити своје срце – Лујза Л. Хеј – 2 ком.
6. Моћ је у вама – Л . Л. Хеј – 1 ком.
7. Све је добро - Л . Л. Хеј – 1 ком.
8. Живот - Л . Л. Хеј – 1 ком.
9. Захвалност- начин живота - Л . Л. Хеј – 1 ком.
10. Можете створити изузетан живот - Л . Л. Хеј и Ш. Ричардсон – 1 ком.
11. Унутрашња мудрост - Л . Л. Хеј – 1 ком.
12. Животне прекретнице - Л . Л. Хеј – 1 ком.
13. Сликање будућости – приче о свакодневној магији - Л . Л. Хеј – 1 ком.
14. Реики за почетнике - Дејвид Венелс – 1 ком.
15. Медитација за почетнике – Синиша Убовић – 1 ком.
16. Јога за почетнике – Маријана Махач – 1 ком.
17. Чакре за почетнике – Дејвид Понд – 1 ком.
18. Анђели за почетнике – Снјежана Средојевић – 1 ком.
19. Пресна храна – Маргарета Весна – 1 ком.
20. Аутогени тренинг - Невена Ђукић – 1 ком.
21. Тарот за почетнике – Невена Ђукић – 1 ком.
22. Синастрија за почетнике – Невена Ђукић – 1 ком.
23. Нумерички тарот за почетнике и нумеричке тарот карте – Невена Ђукић – 1 ком.
24. Е на квадрат – Пем Граут – 1 ком.
25. Кристали за почетнике – Маријана Махач и Владимир Ћук – 1 ком.
26. Шаманизам за почетнике – Џејмс Енреди – 1 ком.
27. Креативна визуализација за почетнике – Ричард Вебстер – 1 ком.
28. Програмирање ума – Елдон Тејлор – 1 ком.
29. Читање ауре за почетнике – Ричард Вебстер – 1 ком.
30. Интуиција за почетнике – Дајен Брендон – 1 ком.
31. Прошли животи за почетнике – Даглас Делонг – 2 ком.
32. Видовитост - Александра Чоран – 1 ком.
33. Сањати одважно – др. Алберто Вилолдо – 1 ком.
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34. Просветљење - др. Алберто Вилолдо – 1 ком.
35. Четири увида - др. Алберто Вилолдо – 1 ком.
36. Исправљање прошлости и исццеливање будућности помоћу врачања одвојених
делова душе- др. Алберто Вилолдо – 1 ком.
37. Руке које лече – Барбара Ен Бренан – 1 ком.
38. Израњање светлости – Барбара Ен Бренан – 1 ком.
39. Реконекција – лечи друге, лечи себе - др. Ерик Перл – 1 ком.
40. Соломон говори о реконектовању сопственог чивота- др. Ерик Перл- 1ком.
41. Путовање душа – др. Мајкл Њутн – 1 ком.
42. Судбина душа - др. Мајкл Њутн – 1 ком.
43. Сећања на живот после смрти др. Мајкл Њутн – 1 ком.
44. Живот између живота др. Мајкл Њутн – 1 ком.
45. Богиње никада не старе – др. К. Нортруп – 1 ком.
46. Наручивање из космичке кухиње – др. Патриша Крејн – 1ком.
47. Уметност изузетне бриге о себи – Шерил Ричардсон – 1 ком.
48. Промените мисли-промените шивот - др. Вејн В. Дајер – 1 ком.
49. Испуњење жеља - др. Вејн В. Дајер – 1 ком.
50. Немојте умрети док је музика још увек у вама - др. Вејн В. Дајер – 1 ком.
51. До успеха- без изговора- др. Вејн В. Дајер – 1 ком.
52. Промена - др. Вејн В. Дајер – 1 ком.
53. Приче о свакодневној магији - др. Вејн В. Дајер – 1 ком.
54. Свакодневна мудрост за постизање успеха- др. Вејн В. Дајер – 1 ком.
55. Новац и закон привлачења – Естер и Џери Хикс – 1 ком.
56. Закон привлачења - Естер и Џери Хикс – 1 ком.
57. Тражи и добићеш - Естер и Џери Хикс – 1 ком.
58. Задивљујућа моћ осећања- Естер и Џери Хикс – 1 ком.
59. Задивљујућа моћ промишљене намере - Естер и Џери Хикс – 1 ком.
60. Вртлог - Естер и Џери Хикс – 1 ком.
61. Оствари своје жеље- Естер и Џери Хикс – 1 ком.
62. Више од среће – Др Френк Кинслоу – 1 ком.
63. Кинслоу систем – Др Френк Кинслоу – 1 ком.
64. Тајна квантног живљења– Др Френк Кинслоу – 1 ком.
65. Тајна брзог исцељења– Др Френк Кинслоу – 1 ком.
66. Разговори с Богом 1 – Нил Доналд Волш – 1 ком.
67. Разговори с Богом 2 – Нил Доналд Волш – 1 ком.
68. Разговори с Богом 3 – Нил Доналд Волш – 1 ком.
69. Разговори с Богом за тинејџере – Нил Доналд Волш – 1 ком.
70. Моја баба зен будиста – Синиша Убовић – 1 ком.
71. Страх - ОСХО – 1 ком.
72. Књига о деци – ОСХО – 1 ком.
73. Живети по сопственим правилима – ОСХО - 1 ком.
74. Путовање људског бића – ОСХО – 1 ком.
75. Вера, сумња и фанатизам – ОСХО – 1 ком.
76. Моћ, политика и промена– ОСХО – 1 ком.
77. Присност – ОСХО – 1 ком.
78. Саосећајност - ОСХО – 1 ком.
79. Кретативност – ОСХО – 1 ком.
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80. Храброст - ОСХО - 1ком.
81. Слобода – ОСХО – 1ком.
82. Невиност, знање и радозналост – ОСХО – 1 ком.
83. Човек који је волео галебове – ОСХО – 1 ком.
84. Бити заљубљен – ОСХО – 1 ком.
85. Живот , љубав, смех – ОСХО -1 ком.
86. Књига о спознаји – ОСХО – 1 ком.
87. Завера – Бог – ОСХО - 1 ком.
88. Свет без јунака- онострани- књига 1 – Брендон Мал – 3 ком.
89. Семе побуне - онострани – књига 2 -Брендон Мал – 3 ком.
90. Пратећи пророчанство - онострани – књига 3 - Брендон Мал - 3 ком.
91. Уточиште за бајке 1 – Брендон Мал – 3 ком.
92. Успон звезде вечерњаче – уточиште бајке 2- Брендон Мал – 3 ком.
93. Између светлости и таме – Уточиште бајке 3 – Брендон Мал – 3 ком.
94. Између светлости и таме – Уточиште бајке 4 – Б. Мал – 3 ком.
95. Кључеви тамнице за демоне – Уточиште бајке 5 – Б. Мал – 3 ком.
96. Алијанса светлости – ОДЛАЗАК ИЗ ВИНДГОРА – Ајрин Торн – 6 ком.
97. Алијанса светлости – ВАТРЕНО КРШТЕЊЕ – Ајрин Торн- 6 ком.
98. Алијанса светлости – ОБРАЧУН С ВИСЛЕРИМА – Ајрин Торн – 6 ком.
99. Алијанса светлости – БИТКА ЗА ЈУНСТОН-Ајрин Торн-6 ком.
100.
Њушкала – случај несталих костију 1 – Ајрин Торн – 6 ком.
101.
Њушкала – случај несталих костију 2 – Ајрин Торн- 6 ком.
102.
Њушкала – случај несталих костију 3 – Ајрин Торн- 6 ком.
103.
Њушкала – тајна џепног часовника 1 – Ајрон Торн – 6 ком.
104.
Њушкала – тајна џепног часовника 2 – Ајрон Торн – 6 ком.
105.
Њушкала – тајна џепног часовника 3 – Ајрон Торн – 6 ком.
106.
Комплет Сајмон светски путник 1-4 – 1 ком.
107.
Флип флоп 1. део – Зачарано лето – Елен Ричардсон - 5 ком.
108.
Флип флоп 2. Део- Песма китова - – Елен Ричардсон- 5 ком.
109.
Флип флоп 3. део –Помоћне поруке– Елен Ричардсон - 5 ком.
110.
Флип флоп 4. део – Опчињене звездама– Елен Ричардсон - 5 ком.
111.
Слатка Хани – бомбоњера за девојчице – Кети Кесиди- 5 ком.
112.
Камела коко – бомбоњера за девојчице – Кети Кесиди – 5 ком.
113.
Звездани прах – Магија поноћи – Линда Чапман – 2
114.
Звездани прах –Лусин магични дневник – Линда Чапман – 2
115.
Тајно краљевство – Хронике црвеног краља,књига 1-Џени Нимо-4ком.
116.
Камење Рејвенгласа - Хронике црвеног краља,књига 2-Џ. Нимо- 4ком.
117.
Злато леопарда - Хронике црвеног краља,књига 3-Џени Нимо-4 ком.
118.
Моје најдраже бајке – Слађана Перишић – 1 ком.
119.
Приче за малу и велику децу – група аутора – 1 ком.
120.
Плава је за кошмаре – Лори Фериа Столарц – 1 ком.
121.
Сребрна је за тајне - Лори Фериа Столарц – 1 ком.
122.
Бела је за магију - Лори Фериа Столарц – 1 ком.
123.
Црвена је за сећање - Лори Фериа Столарц – 1 ком.
124.
Енциклопедија празноверја – Ричард Вебстер – 1 ком.
125.
Последњи обреди – Ребека Милер - 1 ком.
126.
Вилина балада – Меги Стифватер – 1 ком.
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127.

Вилина соната - Меги Стифватер – 1 ком.

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А ЗА ПАРТИЈУ 5:
ПДВ _____ % ЗА ПАРТИЈУ 5:
УКУПНО СА ПДВ-ОМ ЗА ПАРТИЈУ 5:

- Партија 6
1. Писмо о толеранцији – Џон Лок – 2 ком.
2. Или- или – С. Кјеркегор – 3 ком.
3. Писма без адресе 1 – Милован Данојлић – 1 ком.
4. Писма без адресе 2 – Милован Данојлић -1 ком.
5. Антихрист – Ф. Ниче – 3 ком.
6. Како бити увек у праву – А . Ш опенхауер – 2 ком.
7. А ко си ти? – М. Манијловић – 1 ком.
8. Ђорђе Вајферт – 1 ком.
9. О пријатељству – Мишел Де Монтењ – 1 ком.
10. Писмо врховној власти – М. Булгаков – 2 ком.
11. О заверама – Н. Макијавели – 2 ком.

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А ЗА ПАРТИЈУ 6:
ПДВ _____ % ЗА ПАРТИЈУ 6:
УКУПНО СА ПДВ-ОМ ЗА ПАРТИЈУ 6:

- Партија 7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Заједно сами – Марко Шелић – 3 ком.
Зашто псујем – Ведрана Рудан – 1 ком.
Пре него што црвима кажем здраво – Срђан Драгојевић- 1 ком.
Писма из туђине – Борислав Пекић – 1 ком.
Дракула – Брем Стокер – 5 ком.
Моби Дик – Херман Мелвил – 5 ком.
Тајанствено острво- Жил Верн – 2 ком.
Мактуб – Пауло Коељо – 3 ком.
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9. Монструмска школа 3 – Лизи Харисон – 2 ком.
10. Тренуци среће – Шели Кинг – 2 ком.
11. Кош по кош – Владимир Станковић – 1 ком.
12. Крвава жетва –Дешјел Хемет – 3 ком.
13. Ћилибар и свила – Неџба – 3 ком.
14. Слепи миш – Ју Нецбе – 2 ком.
15. Лекције из убијања – Сол Блек – 3 ком.
16. Бог ти помогао – Марко Видојковић – 1 ком.
17. Осама – Владимир Кецмановић – 3 ком.
18. Чувар тајни – Кејт Мортон – 2 ком.
19. Греј – Е. Л. Џејмс – 2 ком.
20. Писма онима којих нема – Арона Греј – 2 ком.
21. Желим - Градимир Стојковић - 2 ком.
22. Закон судбине – Ридриген Далке – 1 ком.
23. На путу – Џек Керуак – 2 ком.
24. Мали човече, шта сада?- Ханс Фалада – 1ком.
25. Ноћ када су дошли сватови – Јелена Б. Алимпић – 5 ком.
26. Зумзарина палата – Брана Цветковић – 2 ком.
27. Мравац Мрав – Јелица Грегановић – 2 ком.
28. Дванаесто море- Игор Коларов – 2 ком.
29. Лав – Нелсон де Мил – 2 ком.
30. Повратак – Маја Трифуновић – 2 ком.
31. Насмејани свет – Мирослав Антић – 2 ком.
32. Ружа и трње – Краљица Наталија Обреновић – 2 ком.
33. Сара и заборављени трг – Зоран Паневски – 3 ком.
34. Принц од папира – Владислава Војновић – 3 ком.
35. Моја глумица – Ружица Сокић – 1 ком.
36. Дрво живота – Кристина Ковач – 2 ком.
37. Акрепски одред – Тери Прачет – 2 ком.
38. Дукат и дивљи пелин - Д. Милановић – 3 ком.
39. Скотланд Стрит- Саманта Јанг – 4 ком.
40. Анштајн – његов живот и универзум- В. Ајзаксон – 1 ком.
41. Сама – Исидора Бјелица – 4 ком.
42. Нежне године – Ремо Х. Ларго – 1 ком.
43. Књига о Арону – Џим Шепард- 2 ком.
44. Рајска врата – Љубица Арсић – 2 ком.
45. Самоубиство – Марк Алданов – 1 ком.
46. Ништа није истина и све је могуће – П. Померанцев – 1 ком.
47. Иди постави стражара – 3 ком.
48. Ева – Вилијем Пол Јанг – 2 ком.
49. Робови жудње – Ели Гилић – 3 ком.
50. Прогутана – Дејвид Кронеберг – 2 ком.
51. Мој отац Пабло Ескобар – Х. Пабло Ескобар – 2 ком.
52. Други круг – С. Басара – 1 ком.
53. Видела I – Еленор К. – 2 ком.
54. Видела II – Еленор К. – 2 ком.
55. Тачно отприлике – А. Урошевић – 2 ком.
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56. Елизабет је нестала – Ела Хили – 2 ком.
57. Краљевска династија – К. Оксемберг Карађорђевић – 1 ком.
58. Амерички снајпериста – Џ. Дифелис – 2 ком.
59. Дневник иѕ Гвантанама – Лари Сипс – 2 ком.
60. Бела принцеза – Ф. Грегори – 2 ком.
61. Завршница II – Кључ неба – Џ. Фреј – 1 ком.
62. Продукција Ким Џонг и1 – П. Фишер – 2 ком.
63. Антоније и Клеопатра 1 – Колин М. – 1 ком.
64. Антоније и Клепатра 2 – Колин М. – 1 ком.
65. Најстроже чивана тајна – Џ њфри Арћер – 2 ком.
66. Крилата деца – Срђан Драгојевић – 3 ком.
67. Време дивљих орхидеја – Никол Фоселер – 3 ком.
68. Ах љубав ! група аутора – 2 ком.
69. Не реци ми да се бојиш – Ђ. Кагоцела – 1 ком.
70. Скиталац – Дејвид Гапел – 1 ком.
71. Речи блиставости – Б. Сандерсон – 2 ком.
72. Речи блиставости – Б. Сандерсон – 2 ком.
73. Буди вођа – Игор Арих – 1 ком.
74. Девети живот Луја Дракса – 2 ком.
75. Како бити Парижанка где год да си ? Ам Берест – 1 ком.
76. Пета жица – Бранислав Јанковић – 4 ком.
77. Моја велика књига басни -1 ком.
78. Тамо где припадамо – Е. Гифин – 3 ком.
79. Објасни ми љубав – М. Штајн – 2 ком.
80. Чизмаши – Д. Михајловић – 2ком.
81. Сјај мог живота – М. О . Волш – 2 ком.
82. Разоткривање- Р. Најт – 1 ком.
83. Чај од шљива – Л. Џапић – 1 ком.
84. Окрени нови лист – А. Фруитос – 4 ком.
85. Утвара – Ју Несбе – 2 ком.
86. У потрази за Грејс Кели – М. Калахан – 2 ком.
87. Преко Хималаја и Гобија - С. Радојчић – 1 ком.
88. Вријеме које се удаљава – М. Ковач – 1 ком.
89. Други син – А. Седербеј – 2 ком.
90. Запис о проницљивости – Ж. Сарапаго – 1 ком.
91. Права историја света – Њуз. – 1 ком.
92. Најдраже путовање – Н. Спаркс – 4 ком.
93. Црвена вучица – Лиса Марклунд – 1 ком.
94. Ноћна школа – одбрана – К. Џ. Доерти – 3 ком.
95. Деспот Стефан Лазаревић – Л. Мирчета – 1 ком.
96. Теорија завере 4 – Дејан Лучић – 1 ком.
97. На ивици сећања – Џ. А. Арментраут- 2 ком.
98. Балкански мостови пријатељства – Е. Хасанов – 1 ком.
99. Роман о Зелди Фицџерланд – Терис Ен Фаулер – 1 ком
100. Ти – К. Кепнес – 2 ком.
101. Гранд централ – Д. Микље – 2 ком.
102. Играти са собом – Били Ајдол – 1 ком.
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103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.

Невидљиви сати – Д. Мичел – 2 ком.
Шекспиров бунтовник – К. К. Хамфиз – 2 ком.
Удвојени човек - Ж. Сарамаго – 1 ком.
Тајанствени пут мириса – К. Кабони – 1 ком.
Табу – Ф. Фон Ширах – 1 ком.
Радикалност љубави – С. Хорват – 1 ком.
Жаклина Бувије Оназис- В. Лиминг – 1 ком.
Роденова љубавница – Х. Веб – 1 ком.
Казна за грех – Књига успомена – Ј.Б. Алимпић – 5 ком.
Ана и гранцуски пољубац – С. Паркине- 3 ком.
Забрањена страст – П. Ворд - 3 ком.
Понашај се као успешни, размишљај као успешни – С. Харви- 1 ком.
Волети и умрети на Карибима – И. Бјелица- 1 ком.
Знак звери- Т. Рејвернскрофт – 2 ком.
Пола краља – Џо Аберкромби – 3 ком.
Молитве за украдене - Џ. Клемент – 2 ком.
Бекство у Конрнвол – Лиз Феник – 2 ком.
Деца ноћи – Д. Симонс – 4 ком.
Ејми Сноу – Трејси Рис – 2 ком.
Пето јеванђеље – И. Колдвел – 2 ком.
Рачун – Ј. Карлсон – 2 ком.
Купохоличарка спасава ствар - С. Кинсела – 4 ком.
Први у Србији – З. Паневски – 1 ком.
Пре и после поноћи - С. Кастратовић – 1 ком.
Риба на дрвету – Л. М. Хант – 3 ком.
Боја земље – Е. Незировић – 1 ком.
Господари времена – П. Грујичић – 1 ком.
Кружење око сунца – П. Меклејн – 2 ком.
Диктатор – Р . Хелис – 1 ком.
Зашто Бог нема ауто – В. Булић – 2 ком.
Свет у Исусово доба - В. Далхајм – 2 ком.
Партизан – мој фудбалски клуб – Б. Љубеновић – 1 ком.
Црвена звезда – мој фудбалски клуб – Б. Љубеновић – 1 ком.
Једна ноћ-обећање- Џ.Е. Малпас- 2 ком.
Жена у белом – Т. Морисон – 2 ком.
Мој свет- Сунце, ветар и киша- група аутора- 2 ком.
Мој свет – Идемо у град – група аутора- 2 ком.
Мој свет – Кад падне мрак – група аутора- 2 ком.
Мој свет- облици и супротности – група аутора- 2 ком.
Петријин венац – Д. Михајловић – 1 ком.
Кућа са окућницом – Љ. Ршумовић- 1 ком.
Убилачки идентитет – А. Малуф – 1 ком.
Врачар – В. Јанковић – 1 ком.
Други живот – Д. Шулман- 2 ком.
Мој лепи живот у паклу – И. Ивањи – 1 ком.
Тајна друштва у Србији - Н . Пајкић – 2 ком.
Арзамас – И. Димић – 2 ком.
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150. Маестро – Л. С. Хилтон – 3 ком.
151. Уска стаза ка далеком северу – Р. Фланеган – 2 ком.
152. Са мном има нека грешка – В. Стојиљковић – 2 ком.
153. Реци ми где? – Е. Мари – 1 ком.
154. Моћна школа – К. Џ. Дорети – 1 ком.
155. Моћна школа – Наслеђе – К. Џ. Дорети – 3 ком.
156. Ноћна школа – Расцеп – К. Џ. Дорети – 1 ком.
157. Судар краљева- Џордан Р. Р. Мартин - 2 ком.
158. Чудесни свемир – група аутора – 1 ком.
159. Дивље животиње – група аутора – 1 ком.
160. Бандитоси или Убице држава – Б. Граховац – 1 ком.
161. Путовање кроз твоје чудесно тело – група аутора- 1 ком.
162. Пинк Пантер – Моја затворска исповест – О. Ћирковић – 1 ком.
163. Тито и Срби, књига 1 – П. Симић – 1 ком.
164. Онлајн девојка на турнеји – З. Саг – 4 ком.
165. Зец из шешира – В. В. Гајовић – 2 ком.
166. Бајка над бајкама – Два цара – Н. Гајић – 2 ком.
167. Одлазак у Јолки Палки или Лажна узбуна у алеји заслужних – М. Ђурђевић – 2
ком.
168. Прецртани – Д. Каталина – 2 ком.
169. Сувенир – Т. Геритсен – 2 ком.
170. Незнанац – Х. Кобен – 2 ком.
171. Култ – А. Невил – 2 ком.
172. Немањићи - У име оца – Д. Стојиљковић – 2 ком.
173. Чернобиљска молитва – С.А. Алексијевич – 2 ком.
174. Убиство у Капетан Мишиној – Н. Н. Стефановић – 2 ком.
175. Сентименталне завере – Ђ. Милосављевић – 1 ком.
176. Кад сам био мали – С. Милошевић – 2 ком.
177. Авантуре Краљевића Марка – Б. Стевановић – 1 ком.
178. Бити као река – П. Коељо – 2 ком.
179. Плиме поноћи – први део – С. Ериксон – 2 ком.
180. Плиме поноћи – други део – С. Ериксон – 2 ком.
181. Оствари свој циљ у десет корака – О. Птица – 2 ком.
182. 21 зашто и само једно како – Д. Р. Гилберт – 1 ком.
183. Гласови таласа – Џ . Коплтон - 2 ком.
184. Приче о Косову – 2 ком.
185. Како је кртић дошао до својих панталона – З. Милер – 5 ком.
186. Кртић и његов мали ауто – Е. Петишка – 5 ком.
187. Кртић и рибица – К. Милер – 5 ком.
188. Како завести милијардера – П. Коста – 2 ком.
189. Смрт на сандаловом коцу – Мо Јен – 2 ком.
190. Плодови на ветру – Т. Шевалије – 2 ком.
191. Као речи на ветру – Д. Чембрлен – 1 ком.
192. Смрт за понети – З. Николић – 2 ком.
193. Престо од лобања – П. В. Брет – 2 ком.
194. Шетња за памћење – Н. Спаркс – 2 ком.
195. Караван чудеса – У. Петровић – 5 ком.
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196. Молитва за опроштај – Јелена Б. Алимпић – 5 ком.

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А ЗА ПАРТИЈУ 7:
ПДВ _____ % ЗА ПАРТИЈУ 7:
УКУПНО СА ПДВ-ОМ ЗА ПАРТИЈУ 7:
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
Доказ:
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда:
2) Да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2)
Закона);
Доказ:
Правна лица:
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe 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 кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал
Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од
кривичних дела организованог криминала;
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе
МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела 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). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да
достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 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 старији од два месеца пре отварања понуда
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3)
Закона);
Доказ:
Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера
забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог
органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране
обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда;
Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није
регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда

Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања одређених послова.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверење надлежне јединице локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач
налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
5) 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 (чл. 75. ст. 2. Закона).
Доказ:
Попуњена Изјава понуђача која је саставни део конкурсне документације. Изјава
мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико
понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Испуњеност обавезних услова из члана 75. ст. 1. тачка 1 - 4. Закона за учешће у поступку
предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач може да доказује и
достављањем Изјаве, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке.
Испуњеност услова да је при састављању понуде поштовао обавезе које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине, понуђач доказује
достављањем Изјаве, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву
подизвођача потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих
или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
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Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за
привредне регистре нису дужни да подносе доказе о испуњености обавезних услова из
чл. 75. ст. 1. тачка 1) до 4) Закона.
Наручилац не може одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач
може,
уместо доказа, приложити писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због
тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по
прописима
државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи
одговарајући доказ
за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена
документа
у
примереном року.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописани начин.
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач_______________________________________________________________у
поступку јавне набавке мале вредности добара – Набавка књига 1/2016
за потребе Библиотеке Вук Караџић из Алексинца, испуњава све услове из чл. 75. и 76.
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, и то:
 Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
 Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
 Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је
на снази у време објаве позива за подношење понуде;
 Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране
државе када има седиште на њеној територији);
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________________________
у поступку јавне набавке мале вредности добара – Набавка књига 1/2016
за потребе Библиотеке Вук Караџић из Алексинца, испуњава све услове из чл. 75. Закона,
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
• Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
• Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
• Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази
у време објаве позива за подношење понуде;
• Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на
њеној територији).

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2.
ЗАКОНА

У складу са чланом 75. став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач_________________________________________________________________у
поступку јавне набавке мале вредности добара – Набавка књига 1/2016
за потребе Библиотеке Вук Караџић из Алексинца, поштује обавезе које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и да je ималац ауторских права интелектуалне својине.

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о језику на којем понуда треба да буде састављена
Понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико је одређени документ на страном
језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог
документа на српски језик.
2. Начин на који понуда мора да буде сачињена
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу:
Библиотека Вук Караџић, Алексинац, улица Књаза Милоша бр. 161, 18220 Алексинац, са
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале вредности - Набавка књига 1/2016
за потребе Библиотеке Вук Караџић (За партију број назначити број партије ) - НЕ
ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 11.07.2016.
године до 11 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум пријема понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат
пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која
је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
 Попуњен, потписан и печатиран образац понуде;
 Уредно попуњену спецификацију
 Попуњен, потписан и печатиран модел Уговора;
 Попуњен, потписан и печатиран образац Изјаве о независној понуди;
 Попуњен, потписан и печатиран Образац изјаве понуђача о испуњености
услова из чл. 75. Закона
 Попуњен, потписан и печатиран образац Изјаве о поштовању обавеза из члана
75. став 2. Закона

3. Партије
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати
најмање једну целу партију. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи
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на целокупну набавку или само на одређене партије. У случају да понуђач поднесе понуду
за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку
партију посебно.
Докази из чл. 75. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не
морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у
једном примерку за све партије.
4. Понуда са варијантама
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. Начин измене, допуне и опозива понуде
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Јавна библиотека
Вук Караџић, Алексинац, улица Књаза Милоша бр. 161, 18220 Алексинац, са назнаком:
,,Измена за јавну набавку мале вредности - Набавка књига 1/2016 за потребе
Библиотеке Вук Караџић (За партију број назначити број партије ) - НЕ ОТВАРАТИ”,
или
„Допуна понуде за јавну набавку мале вредности - Набавка књига 1/2016 за потребе
Библиотеке Вук Караџић (За партију број назначити број партије ) - НЕ ОТВАРАТИ”,
или
„Опозив за јавну набавку мале вредности - Набавка књига 1/2016 за потребе
Библиотеке Вук Караџић (За партију број назначити број партије ) - НЕ ОТВАРАТИ”,
или
„Измена и допуна за јавну набавку мале вредности - Набавка књига 1/2016 за
потребе Библиотеке Вук Караџић (За партију број назначити број партије ) - НЕ
ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.
6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, као заједничку понуду или подноси понуду са
подизвођачем.

7. Понуда са подизвођачем
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да
понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност
услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
8. Заједничка понуда
Понуду може поднети група понуђача. Саставни део заједничке понуде је споразум којим
се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке,
а који обавезно садржи податке о:
1. Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2. Понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор.
3. Понуђачу који ће издати рачун;
4 Рачуну на који ће бити вршена плаћања;
5. Обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Носилац посла је дужан да:
1. На Обрасцу понуде наведе опште податке о свим понуђачима из групе понуђача;
2. За сваког од понуђача из групе понуђача достави доказе о испуњености услова у складу
са чланом 80. Закона.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
9. Начин и услови плаћања и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања:
Рок плаћања је 20 дана од дана службеног пријема рачуна. Плаћање се врши уплатом на
рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
9.3. Захтев у погледу места испоруке добара
Место испоруке: F-co просторије Наручиоца - Јавна библиотека Вук Караџић, Алексинац,
улица Књаза Милоша бр. 161, 18220 Алексинац.
Предметна добра морају бити упакована, у амбалажи и на начин који је прописан за ову врсту
добара и који мора добра обезбедити од делимичног или потпуног оштећења при утовару,
транспорту, претовару и ускладиштењу.
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9.4. Захтев у погледу рока испоруке
Понуђач се обавезује да испоручује предметна добра након договора са наручиоцем, а
најкасније у року од 7 дана од позива наручиоца.

10. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се
за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
11. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл, а који су везани за извршење уговора о јавној
набавци
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства надлежног
за финансије.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству надлежном за пољопривреду и заштиту животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
надлежном за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
12. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца:
Библиотека Вук Караџић, Алексинац, улица Књаза Милоша бр. 161, 18220 Алексинац или
путем електронске поште на cku.javnenabavke@gmail.com тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека
рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити
у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и
на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатне
информације или појашњења конкурсне документације“
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.
13. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача
односно његовог подизвођача
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (у складу са чланом 93. Закона).
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Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.

14. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се налазе на
списку негативних референци
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет
набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде
додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску
гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на
први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, од
укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи
од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене
рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење
посла мора да се продужи.
15. Врста критеријума за доделу уговора
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
16. 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 најниже понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.
17. 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 гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
18. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

19. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача
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Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,
или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев
за заштиту права се доставља непосредно Наручиоцу, електронском поштом на:
cku.javnenabavke@gmail.com , или препорученом пошиљком са повратницом на адресу:
Библиотека Вук Караџић, Алексинац, улица Књаза Милоша бр. 161, 18220
Алексинац. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне
набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О
поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки,
најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту
права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5
(пет) дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке, ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу
од 60.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на
број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о
броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха: ЗЗП;
назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту
права, корисник: буџет Републике Србије.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама 138 - 167. Закона.
22. Рок у којем ће бити закључен уговор
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од
8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2.
тачка 5) Закона.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
За партију 1
Понуда бр __________ од _______2016. године за јавну набавку мале вредности добара – Набавка књига 1/2016 за потребе Библиотеке Вук Караџић – партија 1
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

За партију 2
Понуда бр __________ од _______2016. године за јавну набавку мале вредности добара – Набавка књига 1/2016 за потребе Библиотеке Вук Караџић – партија 2
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
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Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

За партију 3
Понуда бр __________ од _______2016. године за јавну набавку мале вредности добара – Набавка књига 1/2016 за потребе Библиотеке Вук Караџић – партија 3
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
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За партију 4
Понуда бр __________ од _______2016. године за јавну набавку мале вредности добара – Набавка књига 1/2016 за потребе Библиотеке Вук Караџић – партија 4
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

За партију 5
Понуда бр __________ од _______2016. године за јавну набавку мале вредности добара – Набавка књига 1/2016 за потребе Библиотеке Вук Караџић – партија 5
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
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Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

За партију 6
Понуда бр __________ од _______2016. године за јавну набавку мале вредности добара – Набавка књига 1/2016 за потребе Библиотеке Вук Караџић – партија 6
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
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За партију 7
Понуда бр __________ од _______2016. године за јавну набавку мале вредности добара – Набавка књига 1/2016 за потребе Библиотеке Вук Караџић – партија 7
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

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

1)

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

2)

који

ће

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

који

ће

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

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
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Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој
понуди.

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.

35

Понуђачи су у обавези да попуне модел уговора за сваку партију посебно за коју
конкуришу
VII МОДЕЛ УГОВОРА
ЈАВНА БИБЛИОТЕКА ВУК КАРАЏИЋ
КЊАЗА МИЛОША 161
Број:
Алексинац:
УГОВОР О КУПОВИНИ КЊИГА

Закључен између:
1. Библиотека Вук Караџић (у даљем тексту КУПАЦ) коју заступа директор Синиша
Голубовић сa једне стране,
Адреса: Алексинац, ул. Књаза Милоша бр. 161, 18220 Алексинац
ПИБ: 100304998
Матични број: 17029371
и
2. _______________________________________________________ (у даљем тексту
ПРОДАВАЦ) кога заступа ____________________________________________________ са
друге стране
Адреса: _____________________________________________________
ПИБ: ____________________
Матични број: ______________
Текући рачун: ___________________
Контакт телефон/факс: ________________
Члан 1.
Предмет овог уговора је куповина књига за потребе Купца за у складу са спроведеним
поступком јавне набавке мале вредности Набавка књига 1/2016 бр. 1.1.1 од 30.06.2016.
године за партију број ______и понудом Продавца бр. _______ од _______.
Члан 2.
Уговорена цена је фиксна, у складу са прихваћеном понудом и најниже понуђеном ценом,
као критеријумом набавке. Укупна цена понуде без ПДВ-а износи __________ РСД, а са
обрачунатим ПДВ-ом износи __________ РСД.
Члан 3.
Купац се обавезује да ће плаћање извршити у року од 20 (двадесет) дана од дана
службеног пријема рачуна.
Начин плаћања је вирмански на текући рачун Продавца.
Члан 4.
Продавац гарантује купцу за квалитет испоручене робе.
Понуђач се обавезује да испоручује предметна добра након договора са наручиоцем, а
најкасније у року од 7 дана од позива наручиоца.
Место испоруке добара из чл. 1. овог Уговора јесте Библиотека Вук Караџић, Алексинац,
улица Књаза Милоша бр. 161, 18220 Алексинац.
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Предметна добра морају бити упакована, у амбалажи и на начин који је прописан за ову врсту
добара и који мора добра обезбедити од делимичног или потпуног оштећења при утовару,
транспорту, претовару и ускладиштењу.

Члан 5.
Сва обавештења, захтеви, инструкције или друга саопштења за коју уговорне стране
сматрају да су неопходна за благовремено и савесно извршавање преузетих обавеза,
морају бити предата другој уговорној страни у писменој форми, електронском облику,
факсом или препорученом поштом са повратницом.
Уколико Купац или Продавац промене адресе, дужни су да о томе благовремено обавесте
другу уговорну страну.
Члан 6.
Све евентуалне измене, допуне као и раскид овог уговора могу се вршити у писаној форми
уз обострану сагласност уговорних страна.
Члан 7.
Овај уговор се закључује на период до испоруке предметних добара и примењује од дана
потписивања од стране овлашћених лица.
Члан 8.
Сва спорна питања до којих може доћи у примени овог уговора, уговорне стране ће
решавати споразумно, у противном надлежан је Привредни суд у Нишу.
Члан 9.
За све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 10.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уоворна страна
задржава по 3 (три) примерка.

ПРОДАВАЦ:
________________

КУПАЦ:
ДИРЕКТОР,
Синиша Голубовић

37

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _____________________________
________________________________________________________, доставља укупан износ
и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

УКУПАН
ИЗНОС
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

ИЗНОС ТРОШКА У
ДИНАРИМА

ТРОШКОВА

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

Датум:_________

М.П.

Потпис понуђача
__________________________

38

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

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

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке мале вредности добара – Набавка књига 1/2016
за потребе јавне библиотеке Вук Караџић поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

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