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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12,
14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), члана 6. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број:
321/17 од 05.12.2017 године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број:
321/1/17 од 05.12.2017. године сачињена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
јавна набавка мале вредности добара – Набавка књига 2/2017
број набавке из Плана 1.1.1
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

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
Модел уговора
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди

Конкурсна документација садржи укупно четрдесет осам (48) странa.
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Страна
3
4
5
18
24
30
37
47
48

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 су добра - Набавка књига 2/2017
4. Предметна јавна набавка мале вредности обликована је у 5 (пет) партија
5. Шифра из општег речника јавних набавки: 22113000-књиге за библиотеке
6. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
7. Контакт:
Лице за контакт: Сања Стаменковић
Електронска пошта: аl2book@yahoo.com
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.ЈНМВ-2/2017 су добра – књиге, према списковима и описима
добара-књиге за фонд библиотеке –22113000 – Књиге за библиотеке.
Шифра из општег речника јавних набавки: 22113000- књиге за библиотеке.
2. Партије
Набавка је обликована у 5 (пет) партија, и то:
1.
2.
3.
4.
5.

Партија 1- књиге за фонд библиотеке –22113000 – Књиге за библиотеке.
Партија 2- књиге за фонд библиотеке –22113000 – Књиге за библиотеке.
Партија 3- књиге за фонд библиотеке –22113000 – Књиге за библиотеке.
Партија 4- књиге за фонд библиотеке –22113000 – Књиге за библиотеке
Партија 5- књига за фонд библиотеке –22113000 – Књиге за библиотеке
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III ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Партија 1

1. Кад свиње полете- Пинк Флојд-М.Блејк (1)
2. Гвоздени испит- К.Клер (1)
3. Месечина над Истанбулом- С.Голдберг (3)
4. Правила игре- Н.Џ.Шелтон (2)
5. Једним прстом- А.Кристи (2)
6. С тобом,на одстојању- К.Гелфенбеј (1)
7. Низ пругу-Ј.Недић (1)
8. Упозорење о садржају- Н.Гејмен (2)
9. Круна поноћи- С.Џ.Мас (1)
10. Последњи хришћанин- И.Бјелица (4)
11. Друго лице љубави- Џ.Сејфер (2)
12. Савршено сећање на смрт- Р.Петковић (1)
13. Ескарнација- М.Хајц (1)
14. Добро нам иде- А.Гајгер (1)
15. Пасторак- Ј.Худолин
16. Промени свет- Ж. Циглер (1)
17. Хотел соба 2- Е. Мар (1)
18. Животне кризе као прилике за развој- Р. Далке (1)
19. Ко је убио Катарину- В. Драшковић (1)
20. Живот после живота- К. Аткинсон (2)
21. Жеђ- Ј. Несбе (4)
22. Краљица ноћи- А.Чи (1)
23. Јутарња грозница- П.Гардош (3)
24. Преко прага- В. Григорије (2)
25. Три цунамија- Б.Граховац (2)
26. Супермозак- Д.Чопра (1)
27. Амерички богови- Н.Гејменг (1)
28. Једино сећање Флоре Бенкс-Е.Бар (1)
29. Када кажеш да сам твој- Г. Скробоња (1)
30. Недостајеш ми- Х. Кобен (4)
31. Наполеон и Жозефина- Ж.Ф.Деместр (1)
32. Принцеза Дајана и Доди Ел Фајед- П. Б.Дикинсон (1)
33. Ф.М.Достојевски и Ана Григорјевња- К.Колчак (1)
34. Нигде нема те- Ј.Б.Алимпић (4)
35. Тихо вече с Одри Хелберн – Л. Холидеј (1)
36. Хакер,трол,узбуњивач...- Г.Колман (1)
37. Београд без сна- В.Ђ.Ђура (1)
38. Немањићи-у име сина- Д.Стојиљковић (2)
39. Од сада без страха- Б.Бајалски (1)
40. Париз I- Е.Радерфурд (1)
41. Париз II- Е.Радерфурд (1)
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42. Верник- Ј.Сандер (2)
43. Олујна сестра- Л.Рајли (4)
44. Моћ и немоћ организма- С.Стојиљковић (1)
45. Шта треба да знаш о људском телу- Џ.Фардон (1)
46. Случај Винча- Г.Милашиновић (1)
47. Весна и ципела тесна- Н.Лабовић (1)
48. Изванредни изговори- Л.Пишон (2)
49. Деобе- Д.Ћосић (2)
50. Последња страница- П.Корнвел (2)
51. Град огледала- Џ.Кронин (2)
52. Јунаци- Џ. Аберкромби (2)
53. Она и он- М.Леви (2)
54. Мој не тако савршен живот- С.Кинсела (4)
55. Онлајн девојка Солира- З.Саг (4)
56. Машина за прављење Шпанаца- В.У.Маи (2)
57. Симпатизер- В.Т.Нујен (1)
58. Последња жртва- Т.Парсонс (2)
59. Малтерего-књига друга- М.Ш.Марчело (1)
60. Лола и момак из суседства- С.Перкинс (1)
61. Пошташавили-Т.Прачет (1)
62. Први додир- Л.Пејџ (1)
63. Арчеров глас – М.Шеридан (2)
64. Послање изгубљених јунака- Д.Гемел (2)
65. Водич кроз љубавну историју Београда- Н.Н.Стефановић (1)
66. Згажене булке- А.Конар (1)
67. Предатор- В.Арсенијевић (2)
68. 39 трагова:Лавиринт од костију I- (2)
69. 39 трагова:Једна погрешна нота II- (2)
70. 39 трагова:Крадљивац мача III- (2)
71. Born to run- Б.Спрингстин (1)
72. Психологија- Ф.Макманус (1)
73. Срећни људи читају и пију кафу- А.М.Лиган (2)
74. Капитализам-Џ.Фалчер (1)
75. Приче- И.Андрић (2)
76. Песма Маора- С.Ларк (2)
77. Девојка која је писала свилом-К.Естиз (2)
78. Снови по мери- Н.П.Андреу (2)
79. Наследница ватре-С.Џ.Мас (1)
80. Тајни живот дрвећа-П.Волебен (2)
81. Азбука мог живота-М.Б.Мојсиловић (4)
82. Мора да је ово то место-М. О’Фарел (2)
83. Мала пекара на обали-Џ.Колган (2)
84. Био сам Титов шпијун- Д.Ивеља (1)
85. Измислица-В.Ћ.Бутрић (1)
86. Судбине плешу танго- М.Стевановић (2)
87. Гладна срца- Р.Флананган (2)
88. О умирању-Ђ.Д.Боразио (1)
89. Искричави цијанид- А.Кристи (2)
90. Један у милион- М.Вуд (1)
91. Угризи живот- Р.Лазић (2)
92. Књига о Балтиморцима-Ж.Дикер (1)
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93. Српске народне приповјетке- В.С.Караџић (1)
94. Исидора Данкан и Сергеј Јесењин-Д.Моузли (1)
95. Е.Тејлор и Р.Бартон- Г.Мекендрик (1)
96. Лорд Бајрон и Леди Келорајн- И.Голдвотер (1)
97. Укус пољупца егзотичне Саке-Х.Хејфорд (1)
98. Краљева клетва-Ф.Грегори (3)
99. Каравал- С.Гарбер (1)
100. Пацијент- Б.Чанковић (2)
101. Ботичелијева Венера-М.Барон (2)
102. Цар Николај и Александра Романова- Х.Ф.Баркашов (1)
103. Фредерик Шопен и Жорж Санд-С.Ришар (1)
104. Лорен Бекол и Хемфри Богарт-Џ.Карсон (1)
105. Мерлин Монро и Џ.Ф.Кенеди-М.Хендерсон (1)
106. Пијев живот-Ј.Мартел (2)
107. А слаби трпе оно што морају-Ј.Варуфакис (1)
108. Криптажи портал-Б.Пирс (1)
109. Гола душа-Џ.Хокинс (2)
110. Убиство је излаз-Ф.Аксат (2)
111. Ватрени летопис-Џ.Стивенс (1)
112. Прзница-Е.Тајлер (2)
113. Авијатичарева жена-М.Бенџамин (3)
114. Књига шапата-В.Возгањан (2)
115. Спокојство-В.Шмид (1)
116. О срећи пријатељства-В.Мид (1)
117. Теломере-Е.Блекберн (2)
118. Олујни бедем- Д.Стојиљковић (3)
119. Пробна фаза-Т.Пинчон (2)
120. Бесмртност-М.Кундера (2)
121. Стопе у песку-Б.Пекић (3)
122. Историја старог света I том- С.В.Бауер (1)
123. Виолиниста из Венеције- А.Паломбо (2)
124. Ловачки пси- Ј.Л.Хорст (2)
125. Леш у библиотеци-А.Кристи (3)
126. Е баш вам хвала-М.Видојковић (3)
127. Визуелна интелигенција-Е.Е.Херман (1)
128. Црногорске принцезе-И.Бјелица (2)
129. Дабогда те мајка родила-В.Рудан (3)
130. Краљица Лир и њена деца- (2)
131. Сећање је мађионичар-Џ.Шо (1)
132. Кванта теорија-Џ.Поукингхорн (1)
133. Зовем се мама 2-Ј.Грегановић (2)
134. Злочини будућности-М.Гудмен (2)
135. Осмех под гором маслиновом –Л.Трипковић (2)
136. Записи једног венеролога-М.Бјекић (1)
137. Госпођа Худина-В.Кели (1)
138. Прича о Јангу-У.Петровић (1)
139. Гучи-П.Гучи (1)
140. Мале успомене-Ж.Сарамаго (2)
141. Домина-Л.С.Хилтон (1)
142. Пут у срце косовског мита-И.Бјелица (1)
143. Козије уши-В.Војновић (2)
144. Воли без задршке-Ф.Линдау (2)
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145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.

Неминовно-В.Матијевић (2)
Девојчице су обично више-Р.Такарич (1)
Кратка историја порока-Р.Еванс (1)
Крв на снегу-Ј.Несбе (4)
Митови света-Л.Т.М.Валеро (1)
Подземна железница-К.Вајтех (1)
Софија или почетак свих прича-Р.Шами (2)
Синги Лумба и Дрво чаробних оловака-С.Стојановић (1)
Праве Београђанке-И.Маројевић (2)
Ракова обратница-Х.Милер (1)
Јачи од бола-С.Убовић (1)
Ту сам-К.Ави (1)
Удвоје-Н.Спаркс (4)
Поноћ у њеним рукама-З.Пеневски (2)
Паника-Д.Мук (1)
Чекам те-К.Еберлен (1)
Лимени дечаци-С.А.Алексијевич (2)
Шумкула у шкрипцу-Љ.Ршумовић (1)
Као у соби са огледалима-В.Кецмановић (3)
На Валеријином месту-Е.Бенавент (1)
Упомоћ,пријатељице-И.Бјелица (2)
Девет жена,једна хаљина-Џ.Розен (1)
Нови ученик-Т.Шевалије (3)
Сродница-Ј.Аћин (2)
Хелена или немиру-М.Митровић (2)
Салон мртвих принцеза-Б.Босиљчић (2)
Брачни пакт-М.Ричмонд (1)
Убиство у Орјент експресА.Кристи (3)
39 трагова:Црни крст-5.књига (1)
39 трагова:Црни крст-4.књига (1)
Најбоља јела Србије-М.Стојановић (1)
Ако ме једном превариш-Х.Кобен (4)
Последња станица Британије-Г.Гоцић (1)
Двојница из таме-М.Банићевић (1)
Двадесет српских подела-Д. Ковачевић (1)
Пушачи црвеног бана-С.Басари (2)
Катарке Београда-Г.Малетић (1)
Загрли ме чврсто-С.Џонсон (1)
Наследница земље I том-И.Фалконес (2)
Наследница земље II том-И.Фалконес (2)
Животиња срца-Х.Милер (2)
Космос-К.Д.При (1)
Шивење-С.Мајлс (1)

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А ЗА ПАРТИЈУ 1:
ПДВ _____ % ЗА ПАРТИЈУ 1 :
УКУПНО СА ПДВ-ОМ ЗА ПАРТИЈУ 1:
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Партија 2

1. Calendar girl:jan/feb.- Одри Карлан (1)
2. Последњи дани ноћи – Грејан Мур (1)
3. Дијета 8 недеља- Др Мајкл Мозли (1)
4. Четири ноћи са војводом- Елоиза Џејмс (2)
5. Е.А. По и загонетка из кутије- Карен Ли Стрит (1)
6. Срећа и друге мале важне ствари- Хаим Шапира (1)
7. Свет који је требало да имамо- Ејлан Мастај (1)
8. Преплитање- Zorana Schultz (1)
9. Била је ту пре мене- Џ.П.Делејни (2)
10. Династија Медићи-у име породице- Матео Струкул (3)
11. Фантом из опере- Гастом Лерн (1)
12. Био једном један дечак- Кит Стјуарт (1)
13. Поглед испод обрва- Сара Пинборо (1)
14. Књига огледала-Е.О.Кировић (1)
15. Кад су руже цветале- Рут Хоган (1)
16. Calendar girl:mart-apr.- Одри Карлан(2)
17. Иза затворених врата- Б.А.Парис (1)
18. Човек који није био тамо- Х.Росенфелт и Микаел Јорт (2)
19. Твој последњи дан- Данијел Кол (1)
20. Заустави време за нас- Кејти Кан (1)
21. Од препреке до победе – Рајан Холидеј (1)
22. Calendar girl:maj/jun – Одри Карлан (2)
23. Украдена светлост –Карен Оноџајфи (1)
24. Холкрофтов пакт- Роберт Ладлам (1)
25. Завера судњи дан – Сидни Шелдон (1 комплет)
26.Calendar girl: jul/avgust- Одри Карлан (2)
27. Неко ко ме воли-Елем Мари Вајзман (1)
28. Док смо били живи-Рут Вер (1)
29. У опасним годинама '- Кели Килорен Бенсајмон (1)
30. У заливу ружа – Деби Макомбер (1)
31. Кад кажемо збогом- Џени Ешкрофт(1)
32. Двострука игра- Кристина Ковач (1)
33. Сан- Марк Тревидик (1)
34. Алиби- Лиса Лац (1)
35. Принц од папира- Ерин Вот (1)
36. Пољубац са укусом боровнице- Мери Симсес (1)
37. Стан у Паризу- Гијом Мусо (4)
38. Бајка нашег живота- Нермин Безмен (1)
39. Светац,сурфер и директорка- Робин С. Шарма (1)
40. На пустом острву-Трејси Гарвис Грејвс (1)
41. Имате ли петљу – Анђела Дакворт (1)
42. Вођа и изабране сатире- Радоје Домановић (1)
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43. Бен Хур- Луис Волас (1)
44. Бићеш мој- Баронеса (1)
45. Ноћна смена- Стивен Кинг (2)
46. На мојој страни срца- Симона Спарако (1)
47. Тако је било суђено- Кели Ример (1)
48.Мило за драго- Дарси Бел (1)
49. HEY- вештица из Блек Спринга-Томас Олде Хевелт (1)
50.Под будним оком-Бари Ајзлер (1)
51. (Не) згодна жена- Сајер Вокер (1)
52. Соулфуд рецепти за срећнији живот-Жана Полиаков (1)
53. Живот те чека- Невена Розга (1)
54. Наруквица успомена- Вајола Шипман (1)
55. Calendar girl:sept/okt-Одри Карлан (2)
56. Београђанке знају- Бранка Ковачевић (1)
57. Облоге од мастила-Богдан Стеванович Блогдан (1)
58. Савршен отров- Аманда Квик (3)
59. Бојиш ли се мрака-Синди Шелдон (1 комплет)
60. Саша- Нора Робертс (4)
61.Цветови успомена- Деби Макомбер (1)
62. Најбоља освета од свих је срећа- Slavica Squire (1)
63. Дијета смартфуд- (1)
64. Запамти моје име-Меган Абот (2)
65. Манипулатор-Јуси Адлер-Олсен (2)
66. Ноћни ловац- Роберт Бринџа (1)
67. Епитаф за шпијуна- Ерик АМБЛЕР (1)
68. Сада сам сасвим ок- Гејл Ханиман (1)
69. Господар сенки- Донато Каризи (2)
70. Синајско јеванђеље – Милан Ст. Протић (1)
71. Слоница која је изгубила срећу- Анђан Брам(1)
72. Смрт без имена – Сантјаго Назаријан (2)
73. Calendar girl: nov/dec- Одри Карлан (2)
74. Кабинет смрти- Стивен Кинг (2)
75. Четрнаеста колонија- Стив Бери (2)
76. Гнездо- Синтија д' Апри Свини (1)
77. Портрет сликан речима- Лука Рацо (1)
78. Династија Медићи-у име владара-Матео Струкул (2)
79. Пут око света- енциклопедија (1)
80. Љубавна лутрија-Кети Хопкинс (4)
81. Романи- М.Селимовић (1)
82. Четири лудила-Милош Латиновић (1)
83. Миневра Минт 1-6- Елиза Пуричели Гвера (1 комплет)
84. Љубавна лутрија- Кети Хопкинс (1)
85. Исповест измишљеног пријатеља- Мишел Куевас (1)
86. Дечак звани Божић- Мет Хејг (1)
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87.Необичњаци-Џенифер Бел (1)
88.У тихој води-Пола Хокинс (2)

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А ЗА ПАРТИЈУ 2:
ПДВ _____ % ЗА ПАРТИЈУ 2 :
УКУПНО СА ПДВ-ОМ ЗА ПАРТИЈУ 2:

- Партија 3

1. Упознајте тролове (3)
2. Сви на журк! (3)
3. Велика авантура (3)
4. Ухвати ритам (3)
5. Мала књига о великим пријатељима (1)
6. Прича о правом пријатељству (1)
7. Упознајмо Кину! (6)
8. Упознајмо Француску! (6)
9. Упознајмо Мексико! (6)
10. Упознајмо Египат! (6)
11. Упознајмо Јапан! (6)
12. Упознајмо Канаду! (6)
13. Упознајмо Норвешку! (6)
14. Упознајмо Русију! (6)
15.Гужва у Венецији (3)
16.Мали археолог (3)
17.Мисија Хаваји (3)
18. Уплашено слонче (3)
19. Глинени удар (6)
20. Оплене загонетке (6)
21. Ледени талас (6)
22. Напад крокодила (6)
23. Бекство из фантомске зоне (6)
24. Свет обрнутих правила (6)
25. Напад из свемира (6)
26. Рушилачки поход (6)
27. Обрачун у Метрополису (6)
28. Отровни план (6)
29. Прљава игра (6)
30. Вечити непријатељи (6)
31. Зликовци на слободи (6)
32. Злочинци са канџама (6)
33. Супермен спасава свет (1)
11 of 48

34. Супермен у невољи (1)
35. Судбина Криптона (1)
36. Супермен спасава Смолвил (1)
37. Напад крокодила (1)
38. Упознајте суперхероје (1)
39. Ја сам супермен (1)
40. Суперменове супермоћи (1)
41. Муње и громови (3)
42. Летеће прасе (3)
43. Чак има времена (3)
44. Колаћ с изненађењем (3)
45. На ручку код комшија (3)
46. Чудесни елексир (3)
47. Калимеро и другари 1 (3)
48. Калимеро и другари 2 (3)
49. Калимеро и другари 3 (3)
50. Калимеро и другари 4 (3)
51. Калимеро и дан очева (6)
52. Калимеро и школска приредба (6)
53. Калимеро и змај (6)
54. Калимеро игра кликере (6)
55. Калимеро рави колач (6)
56. Калимеро се посвађао с Присилом (6)
57. Чувај се медведа (6)
58. Добро дошла на ливаду (6)
59. Где је мама? (6)
60. Лажна оса (6)ж
61. Макс у невољи (6)
62. Нови пријатељ (6)
63. Берба јабука (3)
64. Изгубљени балони (3)
65. Чаролије (3)
66. На фарми (3)
67. Код куће је најлепше (3)
68. Краљевско венчање (3)
69. Велика коњичка приредба (3)
70. Вече с пријатељима (3)
71. Сапети пони (3)
72. Најлепши белег (3)
73. Модна ревија (3)
74. Мали лепотани (3)
75. Штрумпфастичне приче 1. (6)
76. Штрумпфастичне приче 2. (6)
77. Штрумпфастичне приче 3. (6)
78. Штрумпфастичне приче 4. (6)
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79. Штрумпфастичне приче 5. (6)
80. Штрумпфастичне приче 6. (6)
81. Блатњавко (3)
82. Боб и сте госаур (3)
83. Бобов рођендан (3)
84. Бобова трка (3)
85. Мајстор Квариш (3)
86. Витезови (3)
87. Звезда представе (3)
88. Бобова труба (3)
89. Палчица (1)
90. Маша и меда (1)
91. Маша и медвед (2)
92. Гуливерова путовања (2)
93. Робин Худ (2)
94. Пепељуга (2)
95. Чаробни пасуљ (2)
96. Црвенкапа (2)
97. Снежана и седам патиљака (2)
98. Петар Пан (2)
99. Алиса у земљи чуда (2)
100.Узбуна : Миш у мору (6)
101.Састанак са мистеријом (6)
102.Дух из Колосеума (6)
103.Миш у Африци (6)
104.Чудан случај са смрдљивим сиром (6)
105.Србија и Русија у Великом рати (1)
106.Мој живот,мемоари-Карађорђевић (1)
107.Тајне краљевског блага-Бабац (1)
108.Из српске религије,митологије и фолклора (3)
109. Насиље над Србима у XX I (1)
110. Насиље над Србима у XX II (1)
111. Историја српске филозофије III (1)
112. Историја српске филозофије IV (1) (у припреми)
113. Живојин Павловић и Биланс совјетског термидора (1)
114.Jaничар-С.Е.Ђорђевић (1)
115.Устаник-С.Е.Ђорђевић (1)
116.Зид тајни-Љиљана Шарац (1)
117.Где сам то погрешила?-Љиљана Шарац (1)
118.Опет сам те сањао-Љиљана Шарац (1)
119.Небо,у подне црвено-С.С. Монтефјоре (2)
120.Јерусалим-С.С. Монтефјоре (1)
121.Пси у дивљини-Ијан Рејкин (1)
122.Свеци мрачне Библије-Ијан Рејкин (1)
123. У туђем гробу-Ијан Рејкин (1)
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124.Питање части-Ијан Рејкин (1)
125.Зуб и нокат-Ијан Рејкин (1)
126.Жмурке-Ијан Рејкин (1)
127. У туђој кући-Ридијан Брук (1)
128.Кривица-Дарија Бињарди (1)
129.Жена из Париза – С.Монтефјоре (2)
130.Улица свитаца-Кристин Хања (1)
131.Славуј над Пиринејима-Кристин Хања (1)
132.Звезде над Берлином-Сара Матијас (1)
133.Зимска башта-Кристин Хања (1) (у припреми)
134.Артемида-Енди Вир (1)
135.Убица Андеш и његови пријатељи-Јунас Јунасон (1)
136.Девојка која је спасла краља Шведске –Јунас Јунасон (1)
137.Моји пријатељи,моје љубави-Марк Леви (2)
138.Живот после смрти-Џен Рендис (1)
139.Темплари-Витезови у легенди (1)
140.Чудовишта и фантастична бића (1)
141.Најсрећнија деца на свету-Р.М.Акоста (1)

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

Партија 4
1. Нема краја корњачама-Џон Грин (1)
2. Тринаест месеци-Дејвид Мичел (1)
3. Господарица песка I-Алвин Хамилтон (1)
4. Издајица престола I I-А.Хамилтон (1)
5. Краљев кавез,Црвена краљица III-Викторија Ејвјарс (1)
6. Смрскај ме I-Тахере Мафт (1)
7. Смрскај ме II-Тахере Мафт (1)
8. Смрскај ме III-Тахере Мафт (1)
9. Млада елита 1.-Мари Лу (1)
10.Друштво руже,Млада елита 2.-Мари Лу (1)
11.Звезда поноћи,Млада елита 3.-Мари Лу (1)
12.Пети талас-Рик Јенси (1)
13.Бескрајно море-Рик Јенси (1)
14.Све баш све-Никола Јун (1)
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15.Последња звезда,Пети талас 3.-Рик Јенси (1)
16.Стаклени мач,Црвена краљица II-В.Ејвјард (1)
17.Успон црвеног-Пирс Браун (1)
18.Син Златнога-Пирс Браун (наставак) (1)
19.Црвена краљица I-Викторија Ејвјард (1)
20.Лавиринт немогуђе бекство- Џејмс Дашнер (2)
21.Криве су звезде-Џон Грин (2)
22.Побуњени-Вероника Рот (2)
23.Четири збирке прича о дивергентима-В.Рот (2)
24.Дивергенти-Вероника Рот (2)
25.Одани-В.Рот (2)

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А ЗА ПАРТИЈУ 4:
ПДВ _____ % ЗА ПАРТИЈУ 4:
УКУПНО СА ПДВ-ОМ ЗА ПАРТИЈУ 4:
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Партија 5
1. Кућа је наша круна-Добрица Ерић-тврд повез (2)
2. Сеоско двориште-Момчило Тешић-тврд повез (2) )
3. Три луле-Драган Лукић –тврд повез(3)
4. Јесен на пијаци-Милован Данојлић (2)
5. Очи моје мајке-Избор светске поезије и прозе за децу –тврд повез(7)
6. Том Сојер-Марк Твен –тврд повез(17)
7. Орлови рано лете-Бранко Ћопић-тврд повез(12)
8. Доживљаји Николетине Бурсаћа-Бранко Ћопић-тврд повез (8)
9. Тајна вечера-Добрица Ерић –тврд повез(2)
10.Канцонијер-Франческо Петрарка-тврд повез (3)
11.Тврдица-Молијер-тврд повез (2)
12.Еп о Гилгамешу-Сумерско –вавилонски еп-тврд повез (4)
13.Књижевност старог века-тврд повез (9)
14.Српска средњовековна књижевност –тврд повез(9)
15.Кир Јања-Јован Стерија Поповић-тврд повез (3)
16.Наши великани науке (3)
17.Велика имена српске уметности (1)
18.Светлосни чувари нашег дома (2)
19.Ревизор-Николај Васиљевич Гогољ-тврд повез(3)
20.Вечити младожења-Јаков Игњатовић-тврд повез (3)
21.Песме-Лаза Костић –тврд повез(2)
22.Ујка Вања- Антон Павлович Чехов –тврд повез(4)
23.Краљ Бетајнове-Иван Цанкар –тврд повез(3)
24.Хамлет-Вилијам Шекспир –тврд повез(3)
25.Башта сљезове боје-Бранко Ћопић-тврд повез (6)
26.Фауст-Јохан Волфганг Гете-тврд повез (2)
27.Странац-Алберт Ками –тврд повез(1)
28.Чекајући Годоа-Самјуел Бекет-тврд повез (3)
29.Дервиш и смрт-Меша Селимовић-брош (1)
30.Злочин и казна –Ф.М.Достојевски-тврд повез(1)
31.Песме-Бранко Радичевић-тврд повез (1)
32.Песме-Јован Дучић –тврд повез(1)
33.Приповетке и сатире-Радоје Домановић-тврд повез (3)
34. Знакови поред пута-Иво Андрић-тврд повез (2)
35.Изабране приповетке-Лаза К. Лазаревић-тврд повез (4)
36.Приповетке-Милован Глишић-тврд повез (3)
37.Тражим помиловање-Десанка Максимовић-тврд повез (3)
38.Песме-Владислав Петковић Дис –тврд повез(5)
39.Кроз васиону и векове-Милутин Миланковић-тврд повез(3)
40.Људи говоре-Растко Петровић-тврд повез(2)
41.Дете и лептир-Јован Јовановић Змај-тврд повез (5)
42.Еци пеци пец-тврд повез (5)
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43.Орашчићи-палчићи-Десанка Максимовић-тврд повез (5)
44.Златна јабука и 9 пауница –тврд повез(5)
45.Робинсон Крусо-Д.Дефо-тврд повез (10)
46.Аутобиографија-Бранислав Нушић-тврд повез (2)
47.Српски средњи век кроз историју и легенде-Н.Варница (3)

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А ЗА ПАРТИЈУ 5:
ПДВ _____ % ЗА ПАРТИЈУ 5:
УКУПНО СА ПДВ-ОМ ЗА ПАРТИЈУ 5:
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова
за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у
следећој табели, и то:
Р.бр

1.

2.

3.

4.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Да је регистрован код надлежног органа, односно
уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач.
1) ЗЈН);
Да он и његов законски заступник није осуђиван за
неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1.
тач. 2) ЗЈН);
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) ЗЈН);
Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да
нема забрану обављања делатности која је на снази
у време. подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

НАЧИН
ДОКАЗИВАЊА
ИЗЈАВА (Образац 5. у
поглављу VI ове конкурсне
документације),
којом
понуђач
под
пуном
материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује
да испуњава услове за
учешће у поступку јавне
набавке из чл. 75. ст. 1. тач.
1) до 4) и став 2. ЗЈН,
дефинисане
овом
конкурсном
документацијом

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке
наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. и
додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у
табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4, у складу са чл.
77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI
ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из
чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном
документацијом.
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.
У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача
(Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације), потписану од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
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 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове
испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове
конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
 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.
 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача,
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености
услова, а може и да затражи 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 пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и
додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или
појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном
приказу обавезних услова – Доказ:
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извод из регистра надлежног привредног суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,,
односно извод из одговарајућег регистра.
2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном
приказу обавезних услова – 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.Напомена: Уколико
уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за
кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег
суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ
ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица,
односно седиште представништва или огранка страног правног лица,
којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела
против привреде и кривично дело примања мита; 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 зсконских 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,
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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).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном
приказу обавезних услова - Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или
потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку
приватизације.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке
1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа, и то:
- доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у регистру
који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно
доступан на интернет страници АПР - www. apr.gov.rs
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач
може, уместо доказа, приложити своју 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.
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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 2/2017
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:_____________

Понуђач:
М.П.

_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који
начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана
75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.
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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 ______________________________________________________________
[навести назив подизвођача]
у поступку јавне набавке добара– Набавка књига 2/2017 за потребе Библиотеке Вук
Караџић из Алексинца ЈНМВ 2/2017, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН);
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште
на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за
предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

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 2/2017
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.

Page 23 of 48

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 2/2017
за потребе Библиотеке Вук Караџић (За партију број _____назначити број партије ) НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 14.12.2017.
године до 12,30 часова.
Отварање понуда одржаће се 14.12.2017. године, у 13 00 часова у радним
просторијама Наручиоца, на адреси: Библиотека Вук Караџић, Алексинац, улица Књаза
Милоша бр. 161, 18220 Алексинац
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници
понуђача.
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:








Образац понуде (Образац 1);
Образац спецификације (Образац 2);
Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
- чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5);
Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;
Модел уговора;
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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 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 2/2017 за потребе
Библиотеке Вук Караџић (За партију број _____назначити број партије ) - НЕ
ОТВАРАТИ”,
или
„Допуна понуде за јавну набавку мале вредности - Набавка књига 2/2017 за потребе
Библиотеке Вук Караџић (За партију број ______назначити број партије ) - НЕ
ОТВАРАТИ”,
или
„Опозив за јавну набавку мале вредности - Набавка књига 2/2017 за потребе
Библиотеке Вук Караџић (За партију број _____назначити број партије ) - НЕ
ОТВАРАТИ”,
или
„Измена и допуна за јавну набавку мале вредности - Набавка књига 2/2017 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.
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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
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 не може бити краћуи од 15 ни дужe од 45 дана у складу са Законом о
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС”
бр. 119/12 и 68/15)].
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
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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.
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 al2book@yahool.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.
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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).
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 са ПДВ-ом, 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.
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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
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: al2book@yahoo.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 _______2017. године за јавну набавку мале вредности добара –
Набавка књига 2/2017 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

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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За партију 2
Понуда бр __________ од _______2017. године за јавну набавку мале вредности добара –
Набавка књига 2/2017 за потребе Библиотеке Вук Караџић – Партија 2
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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За партију 3
Понуда бр __________ од _______2017. године за јавну набавку мале вредности добара –
Набавка књига 2/2017 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

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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За партију 4
Понуда бр __________ од _______2017. године за јавну набавку мале вредности добара –Набавка књига 2/2017 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

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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За партију 5
Понуда бр __________ од _______2017. године за јавну набавку мале вредности добара –Набавка књига 2/2017 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:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

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

1)

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

2)

који

ће

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

који

ће

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

1)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
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
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Понуђачи су у обавези да попуне модел уговора за сваку партију посебно за коју
конкуришу

VII МОДЕЛ УГОВОРА –партија 1
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 Војкан
Поповић 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 2/201 за партију број 1 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__________дана од дана
испоруке добара и 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 у року од _____________ дана, а
најкасније у року од 7 дана од писаног 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 писаној форми, електронском
облику, факсом или препорученом поштом са повратницом.
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 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уоворна
страна задржава по 2 (два) примерка.

ПРОДАВАЦ:

КУПАЦ:
ДИРЕКТОР,
Војкан Поповић

________________
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VII МОДЕЛ УГОВОРА –партија 2
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 Војкан
Поповић 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 2/2017 за партију
број 2 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__________дана од дана
испоруке добара и 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 у року од _____________ дана, а
најкасније у року од 7 дана од писаног позива наручиоца.
Место испоруке добара из чл. 1. овог Уговора јесте 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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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 писаној форми, електронском
облику, факсом или препорученом поштом са повратницом.
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 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уоворна
страна задржава по 2 (два) примерка.

ПРОДАВАЦ:

КУПАЦ:
ДИРЕКТОР,
Војкан Поповић

________________
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VII МОДЕЛ УГОВОРА –партија 3
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 Војкан
Поповић 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 2/2017 за партију број 3 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__________дана од дана
испоруке добара и 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 у року од _____________ дана, а
најкасније у року од 7 дана од писаног позива наручиоца.
Место испоруке добара из чл. 1. овог Уговора јесте 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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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 писаној форми, електронском
облику, факсом или препорученом поштом са повратницом.
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 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уоворна
страна задржава по 2 (два) примерка.

ПРОДАВАЦ:

КУПАЦ:
ДИРЕКТОР,
Војкан Поповић

________________
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VII МОДЕЛ УГОВОРА –партија 4
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 Војкан
Поповић 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 2/2017 за партију број 4 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__________дана од дана
испоруке добара и 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 у року од _____________ дана, а
најкасније у року од 7 дана од писаног позива наручиоца.
Место испоруке добара из чл. 1. овог Уговора јесте 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.
Члан 5.
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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 писаној форми, електронском
облику, факсом или препорученом поштом са повратницом.
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 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уоворна
страна задржава по 2 (два) примерка.

ПРОДАВАЦ:

КУПАЦ:
ДИРЕКТОР,
Војкан Поповић

________________
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VII МОДЕЛ УГОВОРА –партија 5
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 Војкан
Поповић 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 2/2017 за партију број 5 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__________дана од дана
испоруке добара и 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 у року од _____________ дана, а
најкасније у року од 7 дана од писаног позива наручиоца.
Место испоруке добара из чл. 1. овог Уговора јесте 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.
Члан 5.
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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 писаној форми, електронском
облику, факсом или препорученом поштом са повратницом.
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 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уоворна
страна задржава по 2 (два) примерка.

ПРОДАВАЦ:

КУПАЦ:
ДИРЕКТОР,
Војкан Поповић

________________
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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
__________________________
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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 2/2017 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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