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Број: 388
Алексинац: 06.12.2018.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
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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:
384/18 од 05.12.2018 године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број:
385/18 од 05.12.2018. године сачињена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
јавна набавка мале вредности добара – Набавка књига 4/2018
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 педесет три (53) стране.
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Страна
3
4
5
14
20
26
36
52
53

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 4/2018
4. Предметна јавна набавка мале вредности обликована је у 8 (осам) 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-4/2018 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 8 (осам) партија, и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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- књиге за фонд библиотеке –22113000 – Књиге за библиотеке.
Партија 6- књиге за фонд библиотеке –22113000 – Књиге за библиотеке.
Партија 7- књиге за фонд библиотеке –22113000 – Књиге за библиотеке.
Партија 8- књиге за фонд библиотеке –22113000 – Књиге за библиотеке.
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III ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Партија 1

1) Ка граници-В.Арсенијевић 5
2) Костури округа Медисон-В.Рудан 3
3) Маратонци трче почасни круг-Д.Ковачевић 3
4) Хроника Амбера-IV том-Р.Зелазни 2
5) Квадратни корен из живота-М.Баздуљ 5
6) Страст и предрасуде-Џ.Кели 1
7) Страст и осећајност-Џ.Кели 1
8) Добро размисли-С.Млиновски 4
9) Стаклена купола-Ж.Сарамаго 2
10)
Трећа девојка-А.Кристи 4
11)
Хладно као лед-Т.Геритсен 3
12)
Добри вук-А. Седербеј 4
13)
Ухвати оно што се не може задржати-Б.Колин 2
14)
Бесни-М.Крстић 2
15)
Не одустај-Х.Кобен 5
16)
Умрла бих за тебе-С.Фицџералд 5
17)
Девојка у пламену-Т.Парсонс 5
18)
Џеп пун ражи-А.Кристи 4
19)
Утроба земље I-П.Брет 1
20)
Утроба земље II-П.Брет 1
21)
Не наудити-Х.Марш 1
22)
Букирано-Н.Јојић 1
23)
Мува-П.Корнвел 2
24)
Част-Е.Шафак 3
25)
Избор-С.Кинг 5
26)
Шампион-Д.Фо 2
27)
Читач из воза у 6.27-Ж.П.Дидијелоран 2
28)
Туђине-И.Маројевић 2
29)
Хипи-П.Коељо 5
30)
Крадљивац кафе – Т.Хиленбранд 5
31)
Мачка међу голубовима-А.Кристи 4
32)
Југо увек окреће на буру-Л.Барна 1
33)
Мавров извештај-Л.Лалами 1
34)
Александар од Југославије-В.Драшковић 2
35)
Велики јуриш-С.Владушић 3
36)
Добар је овај живот-А.Капи 3
37)
Незнанац у кући-Ш.Лапена 1
38)
Џентлмен у Москви-2
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39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)

Ткаља сенки-Х.Волпи 2
Принц лакрдијаша-М.Лоренс 3
Убити Алекса Кроса-Џ.Патерсон 4
Књига изгубљеног и нађеног-Л.Фоли 2
У Каселу логике нема-Е.В.Матас 1
Мржња пуна љубави-С.Торн 1
Black Light-М.Петровић 3
Пепео Вавилона-Џ.Кори 3
Тајна антијџинг медицине-А.Гигинг 1
Лажи о Богу у које верујемо-В.П Јанг 3
Невиђена Србија-В.Арсић 5
Карађорђе I-Л.Мичета 2
Карађорђе II-Л.Мичета 2
Србијо,Бог ти помого-Б.Љубеновић 4
Уснули змајеви-М.Петковић 2
Разговори у Принстону-М.В.Љоса 4
Дете од песка-Т.Желун 4
Света ноћ-Т.Желун 2
Кашика која нестаје- С.Кин 3
Једно убиство у Патријаршији-Н.Н Стефановић 5
Живот без крпеља-В.Рудан 5
Сатови-А.Кристи 4
Молитва мору-Х.Хосеини 5
Ребека- Д.Морије 5
Врт тајног цвета – К.Кабони 2
Мојих педесет- Б.Ђ.Ђурић 3
Пре него што буде касно- Д.Микља 2
Заблуда Светог Себастијана- В.Табашевић 2
Школа за анђела- И.Бјелица 4
Деца времена- А.Чајковски 4
Семе мрака- И.Колега 1
Маштарије-Борхес 2
Украдени роман- Ј.Аћим 4
Крај самоће- Б.Велс 1
Храброст - К.Усон 1
Човек по имену Уве- Ф.Баеман 1
Крадљивац муње I – Р.Риордан 3
Море чудовишта II- Р.Риордан 3
Титанова клетва III- Р.Риордан 3
Добро размисли- С.Милинковски 1
Неко се уселио у ону стару вилу- У.Петровић 5
Генијалнер идеје- Л.Пишон 5
Сара и јануар за две девојчиће-З.Пеневски 3
Зовем се Мина-Д.Алмонд 3
Пета девојчица Марја-Г.Стојковић 3
Девојчице узвраћају ударац-Р.Такарич 3
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УКУПНО БЕЗ ПДВ-А ЗА ПАРТИЈУ 1:
ПДВ _____ % ЗА ПАРТИЈУ 1 :
УКУПНО СА ПДВ-ОМ ЗА ПАРТИЈУ 1:

Партија 2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

О писању - С.Кинг 3
Пето годишње доба - Н.К.Џемисин 2
Срце пуно љубави - Е.Џејмс 4
Иѕ Рима,ц љубављу - Џ.Вејк 1
Пропуштен позив - Р.Волш 2
Нема удовица - С.Шелдон 4
На мети - С.Руле 1
На крововима Париза - К.Рандел 5
ОДГОВОР - А.и Б.Пиз 1
Кошмар - Л.Кеплер 1
Сви заједно - К.Хопкинс 2
Морам да знам - К.Кливланд 1
У сазвежђу овна - Г.Купер 1
Обала сећања - Н.Робертс 4
Место звано чаролија - С.Л.Рубио 4
Изгубљена библија - И.Берглер 1
Земља Виљема Тела - М. Протић 2
Идол нације - С.Браун 4
Кључеви акла - С.Бери 3
Селфи - Ј.А.Олсен 4
Матични светови Гордане Куић - Г.Куић 3
Човек из лавиринта - Д.Каризи 4
Девојка и ноћ - Г.Мусо 4
Шекспиров клијент - М.Латиновић 3
Борнова одмазда - Р.Ладлам 2
Три питања - Д.М.Руис 3
Артемидин цвет - К.Менинг 2
Династија Медичи-Пропаст једне породице - М.Струкул 2
Девојка која је ћутала - М.Јорт 2
Девојка с тајном - А.Квик 4
Заувек мој драги - џ.Мојес 4
Шивот је кратак као сан - Т.Ревеј 4
Удовице - Л.Плант 2
Усњпаване лепотице - С.Кинг 3
Будни у пет - Р.Шарма 3
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Становници шуме - Т.Вулф 3
Патуљци - Т.Вулф 3
Џинови - Т.Вулф 3
Виле - Т.Вулф 3
Враголани и џангризава - Т.Вулф 3
Змајеви - Т.Вулф 3
Мале влогерке:паклени пад - Е.Мос 4
Сви заједно - К.Хопкинс 5
Морејска принцеза - С.Станишић 4
Необичњаци-Задимљени пешчаник-Џ.Бел. 3
Праисторија - 1
Грци - 1
Римљани - 1
Инке,Маје и Астеци - 1
Замкови и витезови - 1
Путници и истраживачи - 1
Египћани - 1
Варвари и викинзи - 1

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А ЗА ПАРТИЈУ 2:
ПДВ _____ % ЗА ПАРТИЈУ 2 :
УКУПНО СА ПДВ-ОМ ЗА ПАРТИЈУ 2:
- Партија 3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Брачна терапија за љубавнике - Д.де Силва 2
Прича о супермакету - Д.Сотакис 2
Свако полуди на свој начин - С.Чупалику 2
Беседа једног дрвета о крхкости људи - О.Блес 1
Иза завесе - К.М.Гајте 2
Брак из задовољства - Т.Б.Желун 2
Изабел - Ф.Замиоглу 1
Похвала о портунизму - М.Томан 1
Прве бразде - Б.В.Амарал 1
Зеинова свадба - Т.Салих 2
Савремена арапска прича 1
До сутра - Н.Апана 2
Рујини зраци северног сунца - М.Хејкалова 1
Цила - Ј.Кацир 1
Смртно рањен - Р.Каприја 1
Историја светла - Ј.Њемец 1
Балкански худини - Ј.Мерберген 1
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Е.Хабиби 1
19. Синови истог оца - Р.Петри 1
20. Без корена - Л.Куљеракис 2
21. Залудност живљења - Д.Верхулст 1
22. Уграђивање страха - Р.Зинг 2
23. Двојезични љубавник - Х.Марсе 1
24. Без даха - Д.Сотакис 1
25. Гласови - С.Фајад 2
26. Трактат о чишћењу пасуља - В.Мисливски 1
27. У потрази за јунаком - М.Мартенс 1
28. Други град - М.Ајваз 1
29. Божији дар - Р.Зинг 1
30. Ру - К.Т.Ли 1
31. Прогутај ваздух - Т.Р.Винч 1
32. Као у доба кад нису постајале мајке - С.Винчи 1
33. Смрт убице - Р.Томсон 1
34. Већ две хиљаде година - М.Себастијан 2
35. Мале тајне - Г.Марковић 2
36. Извод из књиге рођених - М.Томсон 1
37. Јавне библиотеке и демократије - В.Црногорац 1
38. Историја књиге - Ф.Барбије 1
39. Библиотека у 21.веку - П.Брофи 1
40. Управљање информационим системом у библиотекама П.Клејтон 1
УКУПНО БЕЗ ПДВ-А ЗА ПАРТИЈУ 3:
ПДВ _____ % ЗА ПАРТИЈУ 3:
УКУПНО СА ПДВ-ОМ ЗА ПАРТИЈУ 3:
- Партија 4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ана и Филип истражују:На мору - С.Марковић 5
Девојчица из светлуцаве долине - М.Пар 3
Да пукнеш од смеха 10 - 3ком
Оно што сам био - М.Розоф 3
Почетак нечег великог - И.Лукић 4
О дугмету и срећи - Ј.Петровић 4
Непослушно пиле - Б.Цветковић 1
Пут око света - Б.Цветковић 1
Мали истраживачи:Бубе и... - 2
Мали истраживачи:подводни свет - 2
Ева и Фламинго - М.Стојановић - 2
Page 9 of 53

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Мила,краљица нереда - П.А.нђелковић 2
Гужва у шумској школи - С.Маринковић 2
Невероватна прича о џиновској крушци - Ј.М.Стрид 2
Цицкове авантуре - Д.Димитровски 2
Прицезин закон - В.Алексић 2
Принцезина медаља - В.Алексић2

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А ЗА ПАРТИЈУ 4:
ПДВ _____ % ЗА ПАРТИЈУ 4:
УКУПНО СА ПДВ-ОМ ЗА ПАРТИЈУ 4:
- Партија 5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Роб - А.Дилвар 1
Дивљаци:свадба - С.Луатах 2
Старији - Љ.Шарац 2
Сестра - Л.Јенцен 3
Непријатљ мог пријатељ - А.Рослунд 2
Кукавица - С.Р.Франсис 1
Четник - С.Ђорђевић 1
Сами на Дамаванду - Д.Ибишбеговић 2
13.спавач - Р.Синклер 3
Млада Босна - Р.Гаћиновић 1
Где нестају одбегли - Е.Роули 2
Црвени ибис - М.Микети
Несто је у води - К.Стедман 1
Између нас - С.Џоунс 1
Чик погоди - К.Макџорџ 1
Српски витезови у доба Немањића - Н.Ђурановић 3
Царевић Иван и жар птица - 2
Корак по корак до пријатељства - Л.Мајор 2
Оле Спавајко - 1
Узбуна!Миш у мору! - Џ.Стилтон 1
Састанак са мистеријом - Џ.Стилтон 1
Дух из Колосеума - Џ.Стилтон 1
Миш у Африци - Џ.Стилтон 1
Чудан случај са смрдљивим сиром - Џ.Стилтон 1
Хари Потер и камен мудрости - К.Роулинг 2
Хари Потер и ватрени пехар - К.Роулинг 1
Хари потер и ред Феникса - К.Роулинг 2
Хари Потер и полукрвни принц - К.Роулинг 2
Хари Потер:путовање кроз историју магије - К.Роулинг
Прича о стварању света - С.Курћубић 2
Прича о Авраму - С.Курћубић 2
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32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Прича о Исаву и Јакову - С.Курћубић 2
Прича о Јосифу - С.Курћубић 2
Прича о Мојсију - С.Курћубић 2
Пр5ича о Исусу Навину - С.Курћубић 2
Животиње у спаваћицама - И.Баленовић 2
Упознајте Тролове 4
Сви на журку 4
Велика авантура 4
Ухвати ритам 4
Животиње са ливаде:Крава 4
Животиње са ливаде:Коњ 4
Животиње на фарми:На имању 4
Животиње на фарми:Јаја 4

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А ЗА ПАРТИЈУ 5:
ПДВ _____ % ЗА ПАРТИЈУ 5:
УКУПНО СА ПДВ-ОМ ЗА ПАРТИЈУ 5:
- Партија 6

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

Дружина прстена-Џ.Р.Р.Толкин - 4
Две куле -Џ.Р.Р.Толкин - 4
Повратак краља -Џ.Р.Р.Толкин - 4
Тими промашај:Поново се срећемо - 4
Тими промашај:Види шта си сада урадио - 4
Тими промашај:Било је грешака - 4
Ризница маминих прича - 4
Ризница бакиних прича - 4
100 прозорчића - Фарма Ана Казуалис - 4
100 прозорчића - Животиње - 4
Већ си овде - Л.Галанд - 2
Тајне привлачења -С.Е.Тејлор - 2
Тајне сродних душа - А.Форд - 2
Скривена моћ снова - Д.Лин - 2
Веруј и добићеш - М.Алварез - 2
Повратак у нови живот - Р.Парт - 2
Пут ка здрављу - А.Вин - А.Вин -2
Знаци и пророчанства - К.Б.Рид - 2
12 правила за живот - Џ.Питерсон - 2
Еволуција душе - Л.Бекман - 2
Оно што сасвим сигурно знам - О.Винфри - 2
Одговор је у вама - Л.Хеј - 2
Индиго моћ - Д.Виртју - 2
Page 11 of 53

24)
25)
26)
27)

Кинеске вежбе за здравље и дуговечност - С.Кардоза - 2
Писма од Деда Мраза - Џ.Т.Т.Толкин - 4
Бајке о вилама и принцезама - 4
Чаробне бајке и басне - 4

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А ЗА ПАРТИЈУ 6:
ПДВ _____ % ЗА ПАРТИЈУ 6:
УКУПНО СА ПДВ-ОМ ЗА ПАРТИЈУ6:

- Партија 7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Енциклопедија лековитог биља - 1
Изабрана дела Владике Николаја Велимировића - 1
Хорхе Букај - 1
Хорхе Букај Путокази - 1
Немањићи - 1
Велика књига питања и одговора - 1
Сабрана дела Јован Дучић - 1
Сабрана дела П.П.Његош - 1

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А ЗА ПАРТИЈУ 7:
ПДВ _____ % ЗА ПАРТИЈУ 7:
УКУПНО СА ПДВ-ОМ ЗА ПАРТИЈУ 7:

- Партија 8

1. Епизода - Ј.Николић 3
2.Музичке приче из наше боље прошлости - М.Субота 3
3.Богу иза леђа - М.Кнежевић 2
4.Васпитавање и исхрана Индиго деце - Д.Виртј
5.Убиство Контура 1.део - Х.Мураками - 2
6.Убиство Контура, 2.део - Х.М.ураками 3
7.4321 - П.Остер 2
8.Неспокојни - Л.Улман 35.
9.Једина прича - Џ.Барнс 36.
10.Воз М - П.Смит 1
11.Кина у десет речи - Ј.Хуа 2
12.Ејмин лепи коњић - Нађа Жили Камел 4
13.Анималијум - Џ.Брум 2
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14.Ботаникум - К.Вилис 2
15.Лавље канџе - Мока 1
16.Сабласна мачка - Мока 1
17.Ко се плаши утвара - Мока 1
18.Кинра девојке се окуљају - Мока 1
19.Сати - М.Канингем 1
20.Дивљи лабуд - М.Канингем 1
21.Чудовиште воли свој лавиринт - Ч.Симић 1
22.Гледај дуго и нетремице - Ч.Симић
23.Орахова љуска - И.Макјуан 1
24.Не плачи дете,дете - Н.Тионго 1
25.Река између - Н.Тионго 1
26.О.К.Пресвућићу се - С.Марјановић 1

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А ЗА ПАРТИЈУ 8:
ПДВ _____ % ЗА ПАРТИЈУ 8:
УКУПНО СА ПДВ-ОМ ЗА ПАРТИЈУ 8:
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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.
 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
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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,
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).
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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 4/2018
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 4/2018 за потребе Библиотеке Вук
Караџић из Алексинца ЈНМВ 4/2018, 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 4/2018
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 4/2018
за
потребе
Библиотеке
Вук
Караџић
(За
партију
број
__________________________назначити број партије ) - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 14.12.2018.
године до 12,30 часова.
Отварање понуда одржаће се 14.12.2018. 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 4/2018 за потребе
Библиотеке Вук Караџић (За партију број _____назначити број партије ) - НЕ
ОТВАРАТИ”,
или
„Допуна понуде за јавну набавку мале вредности - Набавка књига 4/2018 за потребе
Библиотеке Вук Караџић (За партију број ______назначити број партије ) - НЕ
ОТВАРАТИ”,
или
„Опозив за јавну набавку мале вредности - Набавка књига 4/2018 за потребе
Библиотеке Вук Караџић (За партију број _____назначити број партије ) - НЕ
ОТВАРАТИ”,
или
„Измена и допуна за јавну набавку мале вредности - Набавка књига 4/2018 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.
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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.
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.
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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@yahoo.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.
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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.
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.

Page 24 of 53

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 _______2018. године за јавну набавку мале вредности добара –
Набавка књига 4/2018 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 _______2018. године за јавну набавку мале вредности добара –
Набавка књига 4/2018 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 _______2018. године за јавну набавку мале вредности добара –
Набавка књига 4/2018 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 _______2018. године за јавну набавку мале вредности добара –
Набавка књига 4/2018 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

Page 29 of 53

За партију 5
Понуда бр __________ од _______2018. године за јавну набавку мале вредности добара –
Набавка књига 4/2018 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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За партију 6
Понуда бр __________ од _______2018. године за јавну набавку мале вредности добара –
Набавка књига 4/2018 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

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 7
Понуда бр __________ од _______2018. године за јавну набавку мале вредности добара –
Набавка књига 4/2018 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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За партију 8
Понуда бр __________ од _______2018. године за јавну набавку мале вредности добара –
Набавка књига 4/2018 за потребе Библиотеке Вук Караџић – Партија 8
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 4/2018 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 4/2018 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.
Page 38 of 53

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 4/2018 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 4/2018 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 4/2018 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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VII МОДЕЛ УГОВОРА –партија 6
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 4/2018 за партију број 6 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 7
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 4/2018 за партију број 7 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 8
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 4/2018 за партију број 8 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 4/2018 за потребе
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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