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На пснпгу шл. 36. ст. 1. таш. 3) и 61. Закпна п јагним набагкама („Сл. дласник РС” бр. 124/2012, у
даљем тексту: Закпн), шл. 5. Прагилника п пбагезним елементима кпнкурсне дпкументације у
ппступцима јагних набагки и нашину дпказигаоа испуоенпсти услпга („Сл. дласник РС” бр.
29/2013) и Рещеоа п пбразпгаоу кпмисије за јагну набагку брпј: 128-404-182/2013,
припремљена је:
КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ ШТАМПАОА „СЛУЖБЕНПГ ЛИСТА
АПВ“
У ПРЕГПВАРАЧКПМ ППСТУПКУ БЕЗ ПБЈАВЉИВАОА ППЗИВА ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДА
ЈН ППБПП бр. 9/2013
Упраге за јагне навагке није дпстагила мищљеое у закпнскпм рпку те је ппступљенп у
складу са шланпм 36. стаг 6. Закпна п јагним навагкама

Кпнкурсна дпкументација садржи:
1. Опщти ппдаци п јагнпј набагци
2. Ппдаци п предмету јагне набагке
3. Врста, технишке карактеристике, кгалитет, кплишина и ппис дпбара, радпга или услуда,
нашин спрпгпђеоа кпнтрпле и пбезбеђеоа даранције кгалитета, рпк изгрщеоа, местп
изгрщеоа или исппруке дпбара, егентуалне дпдатне услуде и сл.
4. Технишка дпкументација и планпги
5. Услпги за ушещће у ппступку јагне набагке из шл. 75. и 76. Закпна п јагним набагкама (у
даљем тексту: ЗЈН) и упутстгп какп се дпказује испуоенпст тих услпга
6. Елементи удпгпра п кпјима ће се предпгарати и нашин предпгараоа
7. Упутстгп ппнуђашима какп да сашине ппнуду
8. Образац ппнуде
9. Образац структуре ценe са упутстгпм какп да се пппуни
10. Образац трпщкпга припреме ппнуде
11. Образац изјаге п незагиснпј ппнуде
12. Образац изјаге на пснпгу шлана 79. стаг 9. ЗЈН
Кпмисија:
1. Мариус Рпщу, шлан
- Бпјан Гредурић, заменик шлана
2. Јпгана Михаљег, шлан
- Маријана Љепић, заменик шлана
3. Бприс Бајић, шлан
- Иган Бпрпјег, заменик шлана
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1. ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ

1. Ппдаци п наручипцу
Нарушилац: Аутпнпмна Ппкрајина Впјгпдина, Ппкрајински секретаријат за пбразпгаое, упрагу
и наципналне заједнице
Адреса: 21000 Нпги Сад, Булегар Михајла Пупина 16.
Интернет страница: www.puma.vojvodina.gov.rs
2. Врста предпгарачкпд ппступка и пснпг за примену
Предметна јагна набагка се спрпгпди у предпгарашкпм ппступку вез пвјагљигаоа ппзига за
ппднпщеое ппнуда, у складу са шланпм 36. стаг 1. ташка 3. ЗЈН на пснпгу ЗЈН и ппдзакпнских
аката кпјима се уређују јагне набагке.
3. Предмет јагне набагке
Предмет јагне набагке бр. 9/2013 у ППБОП је услуда щтампаоa „Службенпд листа АПВ“.
4. Наппмена укпликп је у питаоу резергисана јагна набагка
Није у питаоу резергисана јагна набагкa
5. Nаппмена укпликп се спрпгпди електрпнска лицитација у предпгарачкпм ппступку из
члана 35. стаг 1. тачка 1) Закпна
Не спрпгпди се електрпнска лицитација
6. Кпнтакт (лице или служба)
Лице за кпнтакт: Бприс Бајић, тел: 021/487-4393
Имејл адреса: boris.bajic@vojvodina.gov.rs
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2. ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јагне набагке
Предмет јагне набагке бр. ЈН ППБОП 9/2013 је услуда щтампаоа „Службенпд листа АПВ“,
- назиг и пзнака из ппщтед решника набагке: 22211100-службене нпгине
Услуда щтампаоа „Службенпд листа АПВ“пбухгата:
- ппслпге редакције (уреднищтгп, електрпнски прелпм текста и кпректура текста на 6 језикасрпски, румунски, слпгашки, мађарски, русински и хргатски језик).
- ппслпге щтампаоа
- ппслпге пласмана щтампе и експедицију
- ппслпге у гези с претплатпм и пријемпм пдласа
2. Партије
Предмет јагне набагке није пбликпган пп партијама
3. Прпцеоена греднпст јагне навагке
Без пдг-а: 2.950.000,00 динара
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3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КПЛИЧИНА И ППИС ДПБАРА, РАДПВА ИЛИ
УСЛУГА, НАЧИН СПРПВПЂЕОА КПНТРПЛЕ И ПБЕЗБЕЂИВАОА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РПК
ИЗВРШЕОА, МЕСТП ИЗВРШЕОА ИЛИ ИСППРУКЕ ДПБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДПДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
Услуда щтампаоа „Службенпд листа АПВ“ пбухгата следеће услуде:
1. услуда редакције:
- уреднищтгп
- припрема материјала за електрпнски прелпм,
- кпректура текста се грщи на щест језика (српски, румунски, слпгашки, мађарски, русински и
хргатски језик).
2. услуда штампаоа:
- щтампаое на минимум средое финпј (52 драма) нпгинскпј хартији фпрмата А-4, црнп-бела
редакција,
- издлед наслпгне, унутращоих и задое стране «Службенпд листа АПВ» уређен је
Прагилникпм п издледу «Службенпд листа Аутпнпмне Ппкрајине Впјгпдине» кпји је дпступан
на интернет страници нарушипца,
- тираж: „Службени лист АПВ“ щтампа се на српскпм језику у 600 примерака, на мађарскпм
језику у 70 примерака, у 50 примерака на слпгашкпм, румунскпм и русинскпм, пднпснп у 60
примерака на хргатскпм језику (тираж је прпмљенљига катедприја и гезана је за базу ппдатака
п претплатницима). База ппдатака п претплатницима налази се кпд Нарушипца. Нагедени
тираж пбухгата и бесплатне примерке кпје ће дпбагљаш пбезбедити за Нарушипца (пп 10
примерака на сгим језицима ).
- угезигаое листпга
3. услуда прпдаје и претплате
- пријем захтега за пбјагу пдласа и кпнкурса и оихпгп убацигаое у садржај брпја
- утгрђигаое и наплата дпдищое претплате на издаоа „Службенпд листа АПВ“
- гпђеое и ажурираое базе ппдатака п претплатницима
- дпстагљаое месешних изгещтаја нарушипцу п сгим прпменама гезаним за базу ппдатака п
претплатницима
4. услуда експедиције:
- ппгезигаое и пакпгаое материјала,
- дпстага лишна, путем ппщте или на друди пддпгарајући нашин.
5. друде услуде
- дпстагљаое примерка сгакпд брпја „Службенпд листа АПВ“ нарушипцу у ПДФ фпрмату
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4. ТЕХНИЧКА ДПКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНПВИ, ПДНПСНП ДПКУМЕНТАЦИЈА П КРЕДИТНПЈ
СППСПБНПСТИ НАРУЧИПЦА У СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

Ога кпнкурсна дпкументација не садржи технишку дпкументацију и планпге
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5. УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКПНА И УПУТСТВП
КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА

5.1. УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКПНА

1.1.

Прагп на ушещће у ппступку предметне јагне набагке има ппнуђаш кпји
испуоага пбагезне услпге за ушещће у ппступку јагне набагке дефинисане шл.
75. Закпна, и тп:
1) Да је редистрпган кпд надлежнпд прдана, пднпснп уписан у пддпгарајући
редистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закпна);
2) Да пн и оедпг закпнски заступник није псуђиган за некп пд кригишних дела кап
шлан прданизпгане криминалне друпе, да није псуђиган за кригишна дела
прптиг пригреде, кригишна дела прптиг жигптне средине, кригишнп делп
примаоа или дагаоа мита, кригишнп делп прегаре (чл. 75. ст. 1. тач. 2)
Закпна);
3) Да му није изрешена мера забране пбагљаоа делатнпсти, кпја је на снази у
греме пбјагљигаоа ппзига за ппднпщеое ппнуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3)
Закпна);
4) Да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друде јагне дажбине у складу са
прпписима Републике Србије или стране држаге када има седищте на оенпј
теритприји (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закпна);
5) Ппнуђаш је дужан да при састагљаоу ппнуде изришитп нагеде да је ппщтпгап
пбагезе кпје прпизлазе из гажећих прпписа п защтити на раду, заппщљагаоу и
услпгима рада, защтити жигптне средине, кап и да дарантује да је ималац
прага интелектуалне сгпјине (чл. 75. ст. 2. Закпна).

1.2.

Ппнуђаш кпји ушестгује у ппступку предметне јагне набагке, мпра испунити
дпдатне услпге за ушещће у ппступку јагне набагке, дефинисане шл. 76. ЗЈН, и
тп:
1) финансијски капацитет: да је ппнуђаш у перипду пд щест месеци пре
пбјагљигаоа ппзига за ппднпщеое ппнуда бип ликгидан тј. да није имап
ниједан дан неликгиднпсти
2) технишки капацитет ппдразумега технишку ппремљенпст: CTP (computer to
plate) технплпдија B/1 фпрмат, 2 рптп нпгинске мащине, 2 коидпгезашке
аутпматске мащине за сакупљаое, кламерисаое и пбрезигаое
3) кадрпгски капацитет: да има минимум 15 заппслених кпји пбагљају ппслпге
у гези са предметпм јагне набагке

1.3.

Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизгпђашем, у складу са шланпм 80.
Закпна, ппдизгпђаш мпра да испуоага пбагезне услпге из шлана 75. стаг 1. таш.
1) дп 4) Закпна и услпг из шлана 75. стаг 1. ташка 5) Закпна, за деп набагке кпји ће
ппнуђаш изгрщити прекп ппдизгпђаша.

1.4.

Укпликп ппнуду ппднпси друпа ппнуђаша, сгаки ппнуђаш из друпе ппнуђаша, мпра
да испуни пбагезне услпге из шлана 75. стаг 1. таш. 1) дп 4) Закпна, а дпдатне
услпге испуоагају заједнп.
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Услпг из шлана 75. стаг 1. таш. 5) Закпна, дужан је да испуни ппнуђаш из друпе
ппнуђаша кпјем је ппгеренп изгрщеое дела набагке за кпји је неппхпдна
испуоенпст тпд услпга.

5.2. УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА
Испуоенпст пбагезних услпга за ушещће у ппступку предметне јагне набагке, у складу са шл.
77. стаг 4. Закпна, ппнуђаш дпказује дпстагљаоем Изјаге (Пвразац изјаге ппнуђача), кпјпм
ппд пунпм материјалнпм и кригишнпм пддпгпрнпщћу пптгрђује да испуоага услпге за ушещће
у ппступку јагне набагке из шл. 75. ЗЈН, дефинисане пгпм кпнкурснпм дпкументацијпм, те не
дпстагља дпказе из шлана 77. ЗЈН уз ппнуду.
Изјага мпра да буде пппуоена, пптписана пд стране пглащћенпд лица ппнуђаша и пгерена
пешатпм. Укпликп Изјагу пптписује лице кпје није уписанп у редистар кап лице пглащћенп за
заступаое, пптребнп је уз ппнуду дпстагити пглащћеое за пптписигаое.
Испуоенпст дпдатних услпга за ушещће у ппступку предметне јагне навагке, ппнуђаш дпказује
дпстагљаоем следећих дпказа:
1. Финансијски капацитет: Пптгрда Нарпдне банке Србије п брпју дана неликгиднпсти за
перипд пд шест месеци пре упућигаоа ппзига за ппднпшеое ппнуда
2. Технишки капацитет: пптписана и пгерена Изјага, дата ппд материјалнпм и кригишнпм
пддпгпрнпщћу да ппнуђаш распплаже са нагеденим мащинама и технплпдијпм
3. Кадрпгски капацитет: пптписана и пгерена Изјага дата ппд материјалнпм и кригишнпм
пддпгпрнпщћу да ппнуђаш има минимум 15 заппслених кпји пбагљају ппслпге у гези са
предметпм јагне набагке
Укпликп ппнуду ппднпси друпа ппнуђача, Изјага мпра бити пппуоена, пптписана пд стране
пглащћенпд лица сгакпд ппнуђаша из друпе ппнуђаша и пгерена пешатпм.
Укпликп ппнуђач ппднпси ппнуду са ппдизгпђачем, Изјага мпра бити пппуоена, пптписана пд
стране пглащћенпд лица ппдизгпђаша и пгерена пешатпм.
Нагедене дпказе п испуоенпсти услпга ппнуђаш мпже дпстагити у гиду непгерених кппија, а
нарушилац мпже пре дпнпщеоа пдлуке п дпдели удпгпра да тражи пд ппнуђаша, шија је ппнуда
на пснпгу изгещтаја за јагну навагку пцеоена кап најппгпљнија, да дпстаги на угид придинал
или пгерену кппију сгих или ппјединих дпказа.
Акп ппнуђаш у пстагљенпм, примеренпм рпку кпји не мпже вити краћи пд пет дана, не дпстаги
на угид придинал или пгерену кппију тражених дпказа, нарушилац ће оедпгу ппнуду пдвити
кап неприхгатљигу.
Ппнуђаши кпји су редистрпгани у редистру кпји гпди Аденција за пригредне редистре не мпрају
да дпстаге дпказ из шл. 75. ст. 1. таш. 1) Изгпд из редистра Аденције за пригредне редистре, кпји
је јагнп дпступан на интернет страници Аденције за пригредне редистре.
Нарушилац неће пдбити ппнуду кап неприхгатљигу, укпликп не садржи дпказ пдређен
кпнкурснпм дпкументацијпм, акп ппнуђаш нагеде у ппнуди интернет страницу на кпјпј су
ппдаци кпји су тражени у пкгиру услпга јагнп дпступни.
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Укпликп је дпказ п испуоенпсти услпга електрпнски дпкумент, ппнуђаш дпстагља кппију
електрпнскпд дпкумента у писанпм пблику, у складу са закпнпм кпјим се уређује електрпнски
дпкумент, псим укпликп ппднпси електрпнску ппнуду када се дпказ дпстагља у изгпрнпм
електрпнскпм пблику.
Акп се у држаги у кпјпј ппнуђаш има седищте не издају тражени дпкази, ппнуђаш мпже, уместп
дпказа, прилпжити сгпју писану изјагу, дату ппд кригишнпм и материјалнпм пддпгпрнпщћу
пгерену пред судским или упрагним прданпм, јагним бележникпм или друдим надлежним
прданпм те држаге.
Акп ппнуђаш има седищте у друдпј држаги, нарушилац мпже да прпгери да ли су дпкументи
кпјима ппнуђаш дпказује испуоенпст тражених услпга издати пд стране надлежних прдана те
држаге.
Ппнуђаш је дужан да без пдладаоа писменп пбагести нарушипца п билп кпјпј прпмени у гези са
испуоенпщћу услпга из ппступка јагне набагке, кпја наступи дп дпнпщеоа пдлуке, пднпснп
закљушеоа удпгпра, пднпснп тпкпм гажеоа удпгпра п јагнпј набагци и да је дпкументује на
прпписани нашин.
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5.3. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН

А. ИЗЈАВА ППНУЂАЧА
П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКПНА У ППСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ (сампстална ппнуда)
На пснпгу шлана 77. стаг 4. Закпна п јагним набагкама («Службени дласник РС»,
бр.124/2012) ппд пунпм материјалнпм и кригишнпм пддпгпрнпщћу ппнуђаш
______________________________________________из_________________________,
ул. ________________________________ бр.______ даје
ИЗЈАВУ
да испуоага пбагезне услпге утгрђене Кпнкурснпм дпкументацијпм за јагну набагку
услуде-щтампаое „Службенпд листа АПВ“ (Ред. бр. ЈН ППБОП 9/2013) и тп:
1) да је редистрпган кпд надлежнпд прдана, пднпснп уписан у пддпгарајући редистар;
2) да пн и оедпг закпнски заступник није псуђиган за некп пд кригшних дела кап шлан
прданизпгане криминалне друпе, да није псуђиган за кригишна дела прптиг пригреде,
кригишна дела прптиг жигптне средине, кригишнп делп примаоа или дагаоа мита,
кригишнп делп прегаре;
3) да му није изрешена мера забране пбагљаоа делатнпсти, кпја је на снази у греме
пбјагљигаоа пднпснп слаоа ппзига за ппднпщеое ппнуда;
4) да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друде јагне дажбине у складу са
прпписима Републике Србије или стране држаге када има седищте на оенпј
теритприји;
5) да је ппщтпгап пбагезе кпје прпизлазе из гажећих прпписа п защтити на раду,
заппщљагаоу и услпгима рада, защтити жигптне средине, кап и да дарантује да је
ималац прага интелектуалне сгпјине.

М.П.

ППНУЂАЧ
___________________
(пптпис пглащћенпд лица)
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Б. ИЗЈАВА ППДИЗВПЂАЧА
П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН У ППСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
На пснпгу шлана 77. стаг 4. Закпна п јагним набагкама («Службени дласник РС»,
бр.124/2012)
ппд
пунпм
материјалнпм
и
кригишнпм
пддпгпрнпщћу
ппдизгпђаш______________________________________________из_________________
________, ул. ________________________________ бр.______ даје
ИЗЈАВУ
да испуоага пбагезне услпге утгрђене Кпнкурснпм дпкументацијпм за јагну набагку
услуде-щтампаое „Службенпд листа АПВ“ (Ред. бр. ЈН ППБОП 9/2013) у ппнуди
брпј:______, и тп:
1) да је редистрпган кпд надлежнпд прдана, пднпснп уписан у пддпгарајући редистар;
2) да пн и оедпг закпнски заступник није псуђиган за некп пд кригшних дела кап шлан
прданизпгане криминалне друпе, да није псуђиган за кригишна дела прптиг пригреде,
кригишна дела прптиг жигптне средине, кригишнп делп примаоа или дагаоа мита,
кригишнп делп прегаре;
3) да му није изрешена мера забране пбагљаоа делатнпсти, кпја је на снази у греме
пбјагљигаоа пднпснп слаоа ппзига за ппднпщеое ппнуда;
4) да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друде јагне дажбине у складу са
прпписима Републике Србије или стране држаге када има седищте на оенпј
теритприји;
5) да је ппщтпгап пбагезе кпје прпизлазе из гажећих прпписа п защтити на раду,
заппщљагаоу и услпгима рада, защтити жигптне средине, кап и да дарантује да је
ималац прага интелектуалне сгпјине.

М.П.

ППДИЗВПЂАЧ
___________________
(пптпис пглащћенпд лица)
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В. ИЗЈАВА
П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН У ППСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ЗА ЧЛАНПВЕ ГРУПЕ ППНУЂАЧА –НПСИЛАЦ ППСЛА

На пснпгу шлана 77. стаг 4. ЗЈН („Службени дласник РС“, брпј: 124/12), ппд пунпм
материјалнпм и кригишнпм пддпгпрнпщћу шлан друпе ппнуђаша-нпсилац
ппсла_____________________________из________________________ул._____________
___бр._______ даје
ИЗЈАВУ
да кап шлан друпе ппнуђаша-нпсилац ппсла, нагеден у ппнуди брпј______, и у
Сппразуму п заједнишкпм изгрщеоу јагне набагке, брпј:______ пд дана ______ 2013.
дпдине, испуоага пбагезне услпге утгрђене Кпнкурснпм дпкументацијпм за јагну
набагку услуде-щтампаое „Службенпд листа АПВ“ (Ред. бр. ЈН ППБОП 9/2013) и тп:
1) да је редистрпган кпд надлежнпд прдана, пднпснп уписан у пддпгарајући редистар;
2) да пн и оедпг закпнски заступник није псуђиган за некп пд кригшних дела кап шлан
прданизпгане криминалне друпе, да није псуђиган за кригишна дела прптиг пригреде,
кригишна дела прптиг жигптне средине, кригишнп делп примаоа или дагаоа мита,
кригишнп делп прегаре;
3) да му није изрешена мера забране пбагљаоа делатнпсти, кпја је на снази у греме
пбјагљигаоа пднпснп слаоа ппзига за ппднпщеое ппнуда;
4) да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друде јагне дажбине у складу са
прпписима Републике Србије или стране држаге када има седищте на оенпј
теритприји;
5) да је ппщтпгап пбагезе кпје прпизлазе из гажећих прпписа п защтити на раду,
заппщљагаоу и услпгима рада, защтити жигптне средине, кап и да дарантује да је
ималац прага интелектуалне сгпјине.

ЧЛАН ГРУПЕ ППНУЂАЧА-НПСИЛАЦ ППСЛА
М.П. ___________________
(пптпис пглащћенпд лица)
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Г. ИЗЈАВА
П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКПНА У ППСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ЗА ЧЛАНПВЕ ГРУПЕ ППНУЂАЧА
На пснпгу шлана 77. стаг 4. ЗЈН („Службени дласник РС“, брпј: 124/12), ппд пунпм
материјалнпм
и
кригишнпм
пддпгпрнпщћу
шлан
друпе
ппнуђаша
_____________________________из________________________ул.________________бр
._______ даје
ИЗЈАВУ
да кап шлан друпе ппнуђаша, нагеден у ппнуди брпј:______, и у Сппразуму п
заједнишкпм изгрщеоу јагне набагке, брпј:______ пд дана ______ 2013. дпдине,
испуоага пбагезне услпге утгрђене Кпнкурснпм дпкументацијпм за јагну набагку
услуде-щтампаое „Службенпд листа АПВ“ (Ред. бр. ЈН ППБОП 9/2013) и тп:
1) да је редистрпган кпд надлежнпд прдана, пднпснп уписан у пддпгарајући редистар;
2) да пн и оедпг закпнски заступник није псуђиган за некп пд кригшних дела кап шлан
прданизпгане криминалне друпе, да није псуђиган за кригишна дела прптиг пригреде,
кригишна дела прптиг жигптне средине, кригишнп делп примаоа или дагаоа мита,
кригишнп делп прегаре;
3) да му није изрешена мера забране пбагљаоа делатнпсти, кпја је на снази у греме
пбјагљигаоа пднпснп слаоа ппзига за ппднпщеое ппнуда;
4) да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друде јагне дажбине у складу са
прпписима Републике Србије или стране држаге када има седищте на оенпј
теритприји;
5) да је ппщтпгап пбагезе кпје прпизлазе из гажећих прпписа п защтити на раду,
заппщљагаоу и услпгима рада, защтити жигптне средине, кап и да дарантује да је
ималац прага интелектуалне сгпјине.
ЧЛАН ГРУПЕ ППНУЂАЧА
М.П. ___________________
(пптпис пглащћенпд лица)
НАППМЕНА: Укпликп има гище шланпга друпе ппнуђаша пгај пбразац ће се умнпжити у
дпгпљнпм брпју примерака.
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6. ЕЛЕМЕНТИ УГПВПРА П КПЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГПВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГПВАРАОА

Елементи удпгпра п кпјима ће се предпгарати: рпк плаћаоа (не сме бити краћи пд 15 дана пд
дана пријема фактуре за сгаки ппјединашни брпј „Службенпд листа АПВ“)
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7. УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ
1. ППДАЦИ П ЈЕЗИКУ НА КПЈЕМ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Ппнуђаш ппднпси ппнуду на српскпм језику.
2. НАЧИН НА КПЈИ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САЧИОЕНА
Ппнуђаш ппнуду ппднпси неппсреднп или путем ппщте у затгпренпј кпгерти или кутији,
затгпрену на нашин да се приликпм птгараоа ппнуда мпже са сидурнпщћу утгрдити да се прги
пут птгара.
На пплеђини кпгерте или на кутији нагести назиг и адресу ппнуђаша.
У слушају да ппнуду ппднпси друпа ппнуђаша, на кпгерти је пптребнп назнашити да се ради п
друпи ппнуђаша и нагести назиге и адресу сгих ушесника у заједнишкпј ппнуди.
Ппнуду дпстагити на адресу: Аутпнпмна Ппкрајина Впјгпдина, Ппкрајински секретаријат за
пбразпгаое, упрагу и наципналне заједнице, Нпги Сад, Булегар Михајла Пупина 16 са
назнакпм: ,,Ппнуда за јагну набагку услуде-штампаое„Службенпд листа АПВ“ ЈН ППБПП бр.
9/2013 - НЕ ПТВАРАТИ”. Ппнуда се сматра бладпгременпм укпликп је примљена пд стране
нарушипца дп 20. Нпгембра 2013. дпдине дп 12 часпга.
Нарушилац ће, пп пријему пдређене ппнуде, на кпгерти, пднпснп кутији у кпјпј се ппнуда
налази, пбележити греме пријема и егидентирати брпј и датум ппнуде према редпследу
приспећа. Укпликп је ппнуда дпстагљена неппсреднп нарушилац ће ппнуђашу предати пптгрду
пријема ппнуде. У пптгрди п пријему нарушилац ће нагести датум и сат пријема ппнуде.
Ппнуда кпју нарушилац није примип у рпку пдређенпм за ппднпщеое ппнуда, пднпснп кпја је
примљена пп истеку дана и сата дп кпјед се мпду ппнуде ппднпсити, сматраће се
небладпгременпм.
Пбагезна садржина ппнуде је:
Акп ппнуђаш ппднпси ппнуду сампсталнп:
1.
2.
3.
4.

Образац ппнуде
Образац изјаге п испуоенпсти услпга из шлана 75. ЗЈН
Образац структуре ценe са упутстгпм какп да се пппуни
Образац трпщкпга припреме ппнуде(није пбавезан, ппднпси се самп акп је
ппнуђач имап трпшкпге нагедене у пбрасцу и акп тражи оихпгу надпкнаду)
5. Образац изјаге п незагиснпј ппнуде
6. Образац изјаге на пснпгу шлана 79. стаг 9. ЗЈН (акп ппнуђаш има седищте у
друдпј држаги
Акп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизгпђачем:
1.
2.
3.
4.
5.

Образац ппнуде
Обазац ппщти ппдаци п ппдизгпђашу
Образац изјаге п испуоенпсти услпга из шлана 75. ЗЈН
Образац структуре ценe са упутстгпм какп да се пппуни
Образац трпщкпга припреме ппнуде (није пбавезан, ппднпси се самп акп је
ппнуђач имап трпшкпге нагедене у пбрасцу и акп тражи оихпгу надпкнаду)
6. Образац изјаге п незагиснпј ппнуди
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7. Образац изјаге на пснпгу шлана 79. стаг 9. ЗЈН (акп ппнуђаш има седищте у друдпј
држаги)
Акп ппнуду ппднпси друпа ппнуђаша-заједничка ппнуда:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Образац ппнуде
Обазац ппщти ппдаци п сгакпм ппнуђашу из друпе ппнуђаша
Сппразум друпе ппнуђаша п заједнишкпм изгрщеоу јагне набагке
Образац изјаге п испуоенпсти услпга из шлана 75. ЗЈН
Образац структуре ценe са упутстгпм какп да се пппуни
Образац трпщкпга припреме ппнуде (није пбавезан, ппднпси се самп акп је
ппнуђач имап трпшкпге нагедене у пбрасцу и акп тражи оихпгу надпкнаду)
7. Образац изјаге п незагиснпј ппнуди
8. Образац изјаге на пснпгу шлана 79. стаг 9. ЗЈН (акп ппнуђаш има седищте у друдпј
држаги)
2. ПАРТИЈЕ
Ога јагна набагка није пбликпгана пп партијама
4. ППНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Ппднпщеое ппнуде са гаријантама није дпзгпљенп.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДППУНЕ И ПППЗИВА ППНУДЕ
У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпге сгпју ппнуду на
нашин кпји је пдређен за ппднпщеое ппнуде.
Ппнуђаш је дужан да јаснп назнаши кпји деп ппнуде меоа пднпснп кпја дпкумента накнаднп
дпстагља.
Измену, дппуну или пппзиг ппнуде треба дпстагити на адресу: Аутпнпмна Ппкрајина
Впјгпдина, Ппкрајински секретаријат за пбразпгаое, упрагу и наципналне заједнице, Нпги
Сад, Булегар Михајла Пупина 16
„Измена ппнуде за јагну набагку услуде-штампаое „Службенпд листа АПВ“ ЈН ППБПП бр.
9/2013- НЕ ПТВАРАТИ” или
„Дппуна ппнуде за јагну набагку услуде-штампаое „Службенпд листа АПВ“ ЈН ППБПП бр.
9/2013- НЕ ПТВАРАТИ” или
„Пппзиг ппнуде за јагну набагку услуде-штампаое „Службенпд листа АПВ“ ЈН ППБПП бр.
9/2013- НЕ ПТВАРАТИ”или
„Измена и дппуна ппнуде за јагну набагку услуде-штампаое „Службенпд листа АПВ“ ЈН
ППБПП бр. 9/2013- НЕ ПТВАРАТИ”.
На пплеђини кпгерте или на кутији нагести назиг и адресу ппнуђаша. У слушају да ппнуду
ппднпси друпа ппнуђаша, на кпгерти је пптребнп назнашити да се ради п друпи ппнуђаша и
нагести назиге и адресу сгих ушесника у заједнишкпј ппнуди.
Пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда ппнуђаш не мпже да ппгуше нити да меоа сгпју ппнуду.
6. УЧЕСТВПВАОЕ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ ИЛИ КАП ППДИЗВПЂАЧ
Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду.
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Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпгременп да ушестгује у заједнишкпј
ппнуди или кап ппдизгпђаш, нити истп лице мпже ушестгпгати у гище заједнишких ппнуда.
У Обрасцу ппнуде ппнуђаш нагпди на кпји нашин ппднпси ппнуду, пднпснп да ли ппднпси
ппнуду сампсталнп, или кап заједнишку ппнуду, или ппднпси ппнуду са ппдизгпђашем.
7. ППНУДА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ
Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизгпђашем дужан је да у Обрасцу ппнуде нагеде да
ппнуду ппднпси са ппдизгпђашем, прпценат укупне греднпсти набагке кпји ће ппгерити
ппдизгпђашу, а кпји не мпже бити гећи пд 50%, кап и деп предмета набагке кпји ће изгрщити
прекп ппдизгпђаша.
Ппнуђаш у Обрасцу ппнуде нагпди назиг и седищте ппдизгпђаша, укпликп ће делимишнп
изгрщеое набагке ппгерити ппдизгпђашу.
Укпликп удпгпр п јагнпј набагци буде закљушен између нарушипца и ппнуђаша кпји ппднпси
ппнуду са ппдизгпђашем, тај ппдизгпђаш ће бити нагеден и у удпгпру п јагнпј набагци.
Ппнуђаш је дужан да за ппдизгпђаше дпстаги дпказе п испуоенпсти услпга (пбразац изјаге), у
складу са Упутстгпм какп се дпказује испуоенпст услпга.
Ппнуђаш у пптпунпсти пддпгара нарушипцу за изгрщеое пбагеза из ппступка јагне набагке,
пднпснп изгрщеое удпгпрних пбагеза, без пбзира на брпј ппдизгпђаша.
Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оедпг захтег, пмпдући приступ кпд ппдизгпђаша, ради
утгрђигаоа испуоенпсти тражених услпга.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА
Ппнуду мпже ппднети друпа ппнуђаша.
Укпликп ппнуду ппднпси друпа ппнуђаша, састагни деп заједнишке ппнуде мпра бити сппразум
кпјим се ппнуђаши из друпе међуспбнп и према нарушипцу пбагезују на изгрщеое јагне
набагке, а кпји пбагезнп садржи ппдатке из шлана 81. ст. 4. таш. 1) дп 6) Закпна и тп ппдатке п:
 шлану друпе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће
заступати друпу ппнуђаша пред нарушипцем,
 ппнуђашу кпји ће у име друпе ппнуђаша пптписати удпгпр,
 ппнуђашу кпји ће у име друпе ппнуђаша дати средстгп пбезбеђеоа,
 ппнуђашу кпји ће издати рашун,
 рашуну на кпји ће бити изгрщенп плаћаое,
 пбагезама сгакпд пд ппнуђаша из друпе ппнуђаша за изгрщеое удпгпра.
Група ппнуђаша је дужна да дпстаги сге дпказе п испуоенпсти услпга (пбразац изјаге), у
складу са Упутстгпм какп се дпказује испуоенпст услпга.
Ппнуђаши из друпе ппнуђаша пддпгарају непдранишенп сплидарнп према нарушипцу.
Задруда мпже ппднети ппнуду сампсталнп, у сгпје име, а за рашун задрудара или заједнишку
ппнуду у име задрудара.
Акп задруда ппднпси ппнуду у сгпје име за пбагезе из ппступка јагне набагке и удпгпра п јагнпј
набагци пддпгара задруда и задрудари у складу са закпнпм.
Акп задруда ппднпси заједнишку ппнуду у име задрудара за пбагезе из ппступка јагне набагке и
удпгпра п јагнпј набагци непдранишенп сплидарнп пддпгарају задрудари.
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9. НАЧИН И УСЛПВИ ПЛАЋАОА, ГАРАНТНИ РПК, КАП И ДРУГЕ ПКПЛНПСТИ ПД КПЈИХ ЗАВИСИ
ПРИХВАТЉИВПСТ ППНУДЕ
9.1. Захтеги у ппдледу нашина, рпка и услпга плаћаоа.
Рпк плаћаоа ће бити предмет предпгпра али не мпже бити краћи пд 15 дана пд дана пријема
фактуре за сгаки ппјединашни брпј „Службенпд листа АПВ“. Плаћаое се грщи уплатпм на рашун
ппнуђаша.
Ппнуђашу није дпзгпљенп да захтега аганс.
9.2. Захтег у ппдледу рпка изгрщеоа услуде
Услуда щтампаоа „Службенпд листа АПВ“ ће се грщити сукцесигнп, у складу са пптребама
Нарушипца, у перипду пд закљушеоа удпгпра дп краја 2013. дпдине.
Рпк изгрщеоа услуде щтампаоа сгакпд ппјединашнпд брпја „Службенпд листа АПВ“ је дга дана
пд дана пријема налпда за щтампу, а у слушају хитнпсти (у складу са динамикпм рада и
пптребама прдана Аутпнпмне Ппкрајине Впјгпдине) рпк се скраћује и изнпси дга шаса пд
мпмента пријема налпда за щтампу.
9.3. Захтег у ппдледу рпка гажеоа ппнуде
Рпк гажеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 30 дана пд дана птгараоа ппнуда.
У слушају истека рпка гажеоа ппнуде, нарушилац је дужан да у писанпм пблику затражи пд
ппнуђаша прпдужеое рпка гажеоа ппнуде.
Ппнуђаш кпји прихгати захтег за прпдужеое рпка гажеоа ппнуде на мпже меоати ппнуду.
9.5. Друди захтеги
/
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КПЈИ МПРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ППНУДИ
Цена мпра бити исказана у динарима, са и без ппреза на дпдату греднпст, са урашунатим сгим
трпщкпгима кпје ппнуђаш има у реализацији предметне јагне набагке, с тим да ће се за пцену
ппнуде узимати у пбзир цена без ппреза на дпдату греднпст.
Цена је фиксна и не мпже се меоати.
Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, нарушилац ће ппступити у складу са шланпм
92. Закпна.
Акп ппнуђена цена укљушује угпзну царину и друде дажбине, ппнуђаш је дужан да тај деп
пдгпјенп искаже у динарима.
11. ППДАЦИ П ДРЖАВНПМ ПРГАНУ ИЛИ ПРГАНИЗАЦИЈИ, ПДНПСНП ПРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ
ТЕРИТПРИЈАЛНЕ АУТПНПМИЈЕ ИЛИ ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ ГДЕ СЕ МПГУ БЛАГПВРЕМЕНП
ДПБИТИ ИСПРАВНИ ППДАЦИ П ППРЕСКИМ ПБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ,
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАППШЉАВАОУ, УСЛПВИМА РАДА И СЛ., А КПЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕОЕ
УГПВПРА П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ
Ппдаци п ппреским пбагезама се мпду дпбити у Ппрескпј упраги, Министарстга финансија и
пригреде.
Ппдаци п защтити жигптне средине се мпду дпбити у Аденцији за защтиту жигптне средине и у
Министарстгу енердетике, разгпја и защтите жигптне средине.
Ппдаци п защтити при заппщљагаоу и услпгима рада се мпду дпбити у Министарстгу рада,
заппщљагаоа и спцијалне пплитике.
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12. ППДАЦИ П ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ППДНПШЕОА, ВИСИНИ И РПКПВИМА
ПБЕЗБЕЂЕОА ИСПУОЕОА ПБАВЕЗА ППНУЂАЧА
Не захтега се пбезбеђеое испуоеоа пбагеза ппнуђаша
13. ЗАШТИТА ППВЕРЉИВПСТИ ППДАТАКА КПЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ППНУЂАЧИМА НА
РАСППЛАГАОЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ОИХПВЕ ППДИЗВПЂАЧЕ
Предметна набагка не садржи ппгерљиге инфпрмације кпје нарушилац стагља на
расппладаое.
14. ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ ИЛИ ППЈАШОЕОА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАОЕМ ППНУДЕ
Заинтереспганп лице мпже, у писанпм пблику путем ппщте на адресу нарушипца, Аутпнпмна
Ппкрајина Впјгпдина, Ппкрајински секретаријат за пбразпгаое, упрагу и наципналне
заједнице, Нпги Сад, Булегар Михајла Пупина 16, електрпнске ппщте на имејл
boris.bajic@vojvodina.gov.rs или факспм на врпј 021/ 557 074 тражити пд нарушипца дпдатне
инфпрмације или ппјащоеоа у гези са припремаоем ппнуде, најкасније пет дана пре истека
рпка за ппднпщеое ппнуде.
Нарушилац ће заинтереспганпм лицу у рпку пд три дана пд дана пријема захтега за дпдатним
инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, пддпгпр дпстагити у писанпм
пблику и истпгременп ће ту инфпрмацију пбјагити на Ппрталу јагних набагки и на сгпјпј
интернет страници.
Дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа упућују се са наппменпм „Захтег за дпдатним
инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације за јагну набагку услудещтампаоe „Службенпд листа АПВ“ у ППБОП бр. 9/2013.
Акп нарушилац измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију псам или маое дана пре истека
рпка за ппднпщеое ппнуда, дужан је да прпдужи рпк за ппднпщеое ппнуда и пбјаги
пбагещтеое п прпдужеоу рпка за ппднпщеое ппнуда.
Пп истеку рпка предгиђенпд за ппднпщеое ппнуда нарушилац не мпже да меоа нити да
дппуоује кпнкурсну дпкументацију.
Тражеое дпдатних инфпрмација или ппјащоеоа у гези са припремаоем ппнуде телефпнпм
није дпзгпљенп.
Кпмуникација у ппступку јагне набагке грщи се искљушигп на нашин пдређен шланпм 20.
Закпна.
15. ДПДАТНА ПБЈАШОЕОА ПД ППНУЂАЧА ППСЛЕ ПТВАРАОА ППНУДА И КПНТРПЛА КПД
ППНУЂАЧА ПДНПСНП ОЕГПВПГ ППДИЗВПЂАЧА
Ппсле птгараоа ппнуда нарушилац мпже приликпм струшне пцене ппнуда да у писанпм пблику
захтега пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при предледу, греднпгаоу и
уппређигаоу ппнуда, а мпже да грщи кпнтрплу (угид) кпд ппнуђаша, пднпснп оедпгпд
ппдизгпђаша (шлан 93. Закпна).
Укпликп нарушилац пцени да су пптребна дпдатна пбјащоеоа или је пптребнп изгрщити
кпнтрплу (угид) кпд ппнуђаша, пднпснп оедпгпд ппдизгпђаша, нарушилац ће ппнуђашу пстагити
примерени рпк да ппступи пп ппзигу нарушипца, пднпснп да пмпдући нарушипцу кпнтрплу
(угид) кпд ппнуђаша, кап и кпд оедпгпд ппдизгпђаша.
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Нарушилац мпже уз садласнпст ппнуђаша да изгрщи испрагке рашунских дрещака упшених
приликпм разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птгараоа.
У слушају разлике између јединишне и укупне цене, мерпдагна је јединишна цена.
Акп се ппнуђаш не садласи са испрагкпм рашунских дрещака, нарушилац ће оедпгу ппнуду
пдбити кап неприхгатљигу.
16. ДПДАТНП ПБЕЗБЕЂЕОЕ ИСПУОЕОА УГПВПРНИХ ПБАВЕЗА ППНУЂАЧА КПЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА
СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Нема
17. ЕЛЕМЕНТИ УГПВПРА П КПЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГПВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГПВАРАОА
Предпгараће се п рпку плаћаоа кпји не мпже бити краћи пд 15 дана пд дана пријема фактуре
за сгаки брпј «Службенпд листа АПВ», усменп
18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ПСНПВУ КПЈИХ
СЕ ДПДЕЉУЈЕ УГПВПР И МЕТПДПЛПГИЈА ЗА ДПДЕЛУ ППНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ
КРИТЕРИЈУМА
Избпр најппгпљније ппнуде ће се изгрщити применпм критеријума „Најнижа ппнуђена цена“.
19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ПСНПВУ КПЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДПДЕЛУ
УГПВПРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ППСТПЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ППНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРПЈЕМ
ППНДЕРА ИЛИ ИСТПМ ППНУЂЕНПМ ЦЕНПМ
/
20. ППШТПВАОЕ ПБАВЕЗА КПЈЕ ПРПИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРППИСА
Ппнуђаш је дужан да у пкгиру сгпје ппнуде дпстаги изјагу дату ппд кригишнпм и материјалнпм
пддпгпрнпщћу да је ппщтпгап сге пбагезе кпје прпизилазе из гажећих прпписа п защтити на
раду, заппщљагаоу и услпгима рада, защтити жигптне средине, кап и да дарантује да је
ималац прага интелектуалне сгпјине.
21. КПРИШЋЕОЕ ПАТЕНТА И ПДГПВПРНПСТ
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВПЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

ЗА

ППВРЕДУ

ЗАШТИЋЕНИХ

ПРАВА

Накнаду за кприщћеое патената, кап и пддпгпрнпст за ппгреду защтићених прага
интелектуалне сгпјине трећих лица снпси ппнуђаш.
22. НАЧИН И РПК ЗА ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ППНУЂАЧА
Захтег за защтиту прага мпже да ппднесе ппнуђаш, пднпснп сгакп заинтереспганп лице, или
ппслпгнп удружеое у оихпгп име.
Захтег за защтиту прага ппднпси се Републишкпј кпмисији, а предаје нарушипцу. Примерак
захтега за защтиту прага ппднпсилац истпгременп дпстагља Републишкпј кпмисији. Захтег за
защтиту прага се дпстагља неппсреднп, електрпнскпм ппщтпм
на имејл
boris.bajic@vojvodina.gov.rs факспм на врпј 021/557074 или преппрушенпм ппщиљкпм са
ппгратницпм. Захтег за защтиту прага се мпже ппднети у тпку целпд ппступка јагне набагке,
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прптиг сгаке радое нарушипца, псим укпликп Закпнпм није друдашије пдређенп. О ппднетпм
захтегу за защтиту прага нарушилац пбагещтага сге ушеснике у ппступку јагне набагке,
пднпснп пбјагљује пбагещтеое п ппднетпм захтегу на Ппрталу јагних набагки, најкасније у
рпку пд дга дана пд дана пријема захтега.
Укпликп се захтегпм за защтиту прага псппрага грста ппступка, садржина ппзига за
ппднпщеое ппнуда или кпнкурсне дпкументације, захтег ће се сматрати бладпгременим
укпликп је примљен пд стране нарушипца најкасније седам дана пре истека рпка за
ппднпщеое ппнуда, без пбзира на нашин дпстагљаоа. Ога пдредва се не примеоује акп
ппднпсилац захтега или са оим ппгезанп лице није ушестгпгалп у ппступку.
У слушају ппднпщеоа захтега за защтиту прага кпјим се псппрага грста ппступка, садржина
ппзига за ппднпщеое ппнуда или кпнкурсне дпкументације дплази дп застпја рпка за
ппднпщеое ппнуда.
Захтег за защтиту прага задржага даље актигнпсти нарушипца у ппступку јагне навагке, дп
дпнпщеоа пдлуке п ппднетпм захтегу за защтиту прага *псим у случају прегпгарачкпг ппступка
из члана 36. стаг 1. тачка 3) Закпна+.
Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели удпгпра из шл. 108. Закпна или пдлуке п пбустаги ппступка
јагне набагке из шл. 109. Закпна, рпк за ппднпщеое захтега за защтиту прага је 10 дана пд
дана пријема пдлуке за ушеснике ппступка, пднпснп 10 дана пд дана пвјагљигаоа пдлуке п
дпдели удпгпра на Ппрталу јагних навагки за ппднпсипце кпји нису ушестгпгали у
предпгарашкпм ппступку.
Захтегпм за защтиту прага не мпду се псппрагати радое нарушипца предузете у ппступку јагне
набагке акп су ппднпсипцу захтега били или мпдли бити ппзнати разлпзи за оедпгп
ппднпщеое пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, а ппднпсилац захтега да није ппднеп пре
истека тпд рпка.
Акп је у истпм ппступку јагне набагке ппнпгп ппднет захтег за защтиту прага пд стране истпд
ппднпсипца захтега, у тпм захтегу се не мпду псппрагати радое нарушипца за кпје је
ппднпсилац захтега знап или мпдап знати приликпм ппднпщеоа претхпднпд захтега.
Ппднпсилац захтега је дужан да на рашун бучета Републике Србије уплати таксу пд 40.000,00
динара (брпј жирп рашуна: 840-742221843-57, ппзиг на брпј 50-016, сгрха: Републишка
администратигна такса са назнакпм набагке на кпју се пднпси, кприсник: Бучет Републике
Србије).
Ппступак защтите прага ппнуђаша редулисан је пдредбама шл. 138. - 167. Закпна.
23. РПК У КПЈЕМ ЋЕ УГПВПР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Удпгпр п јагнпј набагци ће бити закљушен са ппнуђашем кпјем је дпдељен удпгпр у рпку пд
псам дана пд дана прптека рпка за ппднпщеое захтега за защтиту прага из шлана 149. Закпна.
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8. ПБРАЗАЦ ППНУДЕ

Ппнуда бр ________________ пд __________________ за јагну набагку услуде щтампаоа
„Службенпд листа АПВ“ ЈН ППБОП брпј 9/2013
1)ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ
Назиг ппнуђача:

Адреса ппнуђача:

Матични брпј ппнуђача:

Ппрески идентификаципни брпј ппнуђача
(ПИБ):

Делпгпдни брпј ппнуде:
Име пспбе за кпнтакт:

Електрпнска адреса ппнуђача (e-mail):
Телефпн:

Телефакс:

Брпј рачуна ппнуђача и назиг банке:

Лице пглашћенп за пптписигаое удпгпра

Интернет страница на кпјпј су дпкази
из чл.77. ЗЈН јагнп дпступни (укпликп
се не дпстагљају уз ппнуду):
Ппнуђач је уписан у редистар
ппнуђача:

ДА

НЕ
(запкружити)

2) ППНУДУ ППДНПСИ:
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А) САМПСТАЛНП
Б) СА ППДИЗВПЂАЧЕМ
В) КАП ЗАЈЕДНИЧКУ ППНУДУ
Наппмена: запкружити начин ппднпшеоа ппнуде и уписати ппдатке п ппдизгпђачу, укпликп
се ппнуда ппднпси са ппдизгпђачем, пднпснп ппдатке п сгим учесницима заједничке ппнуде,
укпликп ппнуду ппднпси друпа ппнуђача

3) ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ

1)

Назиг ппдизгпђача:
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:
Прпценат укупне греднпсти набагке
кпји ће изгршити ппдизгпђач:
Деп предмета набагке кпји ће изгршити
ппдизгпђач:

2)

Назиг ппдизгпђача:
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:
Прпценат укупне греднпсти набагке
кпји ће изгршити ппдизгпђач:

Деп предмета набагке кпји ће изгршити
ппдизгпђач:
Наппмена:
Табелу „Ппдаци п ппдизгпђачу“ пппуоагају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе ппнуду са
ппдизгпђачем, а укпликп има гећи брпј ппдизгпђача пд места предгиђених у табели,
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пптребнп је да се нагедени пбразац кппира у дпгпљнпм брпју примерака, да се пппуни и
дпстаги за сгакпд ппдизгпђача.Образац ппшти ппдаци п ппдизгпђачима пппуоага и
пптписује ппнуђач, а не ппдизгпђач.

4) ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ

1)

Назиг учесника у заједничкпј ппнуди
(нпсилац ппсла):
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:

2)

Назиг учесника у заједничкпј ппнуди
(члан друпе):
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:

3)

Назиг учесника у заједничкпј ппнуди
(члан друпе):
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:

Име пспбе за кпнтакт:
Наппмена:
Табелу „Ппдаци п учеснику у заједничкпј ппнуди“ пппуоагају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе
заједничку ппнуду, а укпликп има гећи брпј учесника у заједничкпј ппнуди пд места
предгиђених у табели, пптребнп је да се нагедени пбразац кппира у дпгпљнпм брпју
примерака, да се пппуни и дпстаги за сгакпд ппнуђача кпји је учесник у заједничкпј ппнуди.
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5) ППИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
Укупна цена без ПДВ-а

ПДВ:
Укупна цена са ПДВ-пм

Рпк и нашин плаћаоа (најраније 15 дана пд дана
пријема фактуре за сгаки ппјединашни брпј
„Службенпд листа АПВ“)

Рпк гажеоа ппнуде (рпк гажеоа ппнуде не мпже
бити краћи пд 30 дана пд дана птгараоа ппнуда)
дга дана пд дана пријема налпда
Рпк изгрщеоа услуде щтампаоа „Службенпд листа за щтампу, а у слушају хитнпсти (у
АПВ“ је
складу са динамикпм рада и
пптребама прдана Аутпнпмне
Ппкрајине Впјгпдине) рпк се
скраћује и изнпси дга шаса пд
мпмента пријема налпда за
щтампу

Датум

Ппнуђаш
М. П.

_____________________________

________________________________

Наппмене:
Образац ппнуде ппнуђач мпра да пппуни, пгери печатпм и пптпише, чиме пптгрђује да су
тачни ппдаци кпји су у пбрасцу ппнуде нагедени. Укпликп ппнуђачи ппднпсе заједничку
ппнуду, друпа ппнуђача мпже да се ппредели да пбразац ппнуде пптписују и печатпм
пгерагају сги ппнуђачи из друпе ппнуђача или друпа ппнуђача мпже да пдреди једнпд
ппнуђача из друпе кпји ће пппунити, пптписати и печатпм пгерити пбразац ппнуде.
Укпликп је предмет јагне набагке пбликпган у гише партија, ппнуђачи ће пппуоагати
пбразац ппнуде за сгаку партију ппсебнп.
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8.1. ПБРАЗАЦ ППШТИ ППДАЦИ П СВАКПМ ППНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ППНУЂАЧА
1. НПСИЛАЦ ППСЛА
Назиг (ппслпгнп име) ппнуђача:

Адреса и седиште ппнуђача:

Матични брпј ппнуђача:

Ппрески идентификаципни брпј ппнуђача
(ПИБ):
Имена и пддпгарајуће прпфесипналне
кгалификације лица кпја ће бити пддпгпрна
за изгршеое удпгпра:
Електрпнска адреса ппнуђача (e-mail):
Телефпн:

Брпј рачуна ппнуђача и назиг банке:

Ппдаци п пбагези за изгршеое удпгпра

2. ЧЛАН ГРУПЕ
Назиг (ппслпгнп име) ппнуђача:

Адреса и седиште ппнуђача:

Матични брпј ппнуђача:

Ппрески идентификаципни брпј ппнуђача
(ПИБ):
Имена и пддпгарајуће прпфесипналне
кгалификације лица кпја ће бити пддпгпрна
за изгршеое удпгпра:
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Електрпнска адреса ппнуђача (e-mail):
Телефпн:

Брпј рачуна ппнуђача и назиг банке:

Ппдаци п пбагези за изгршеое удпгпра

3. ЧЛАН ГРУПЕ
Назиг (ппслпгнп име) ппнуђача:

Адреса и седиште ппнуђача:

Матични брпј ппнуђача:

Ппрески идентификаципни брпј ппнуђача
(ПИБ):
Имена и пддпгарајуће прпфесипналне
кгалификације лица кпја ће бити пддпгпрна
за изгршеое удпгпра:
Електрпнска адреса ппнуђача (e-mail):
Телефпн:

Брпј рачуна ппнуђача и назиг банке:

Ппдаци п пбагези за изгршеое удпгпра

4. ЧЛАН ГРУПЕ
Назиг (ппслпгнп име) ппнуђача:

Адреса и седиште ппнуђача:
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Матични брпј ппнуђача:

Ппрески идентификаципни брпј ппнуђача
(ПИБ):
Имена и пддпгарајуће прпфесипналне
кгалификације лица кпја ће бити пддпгпрна
за изгршеое удпгпра:
Електрпнска адреса ппнуђача (e-mail):
Телефпн:

Брпј рачуна ппнуђача и назиг банке:

Ппдаци п пбагези за изгршеое удпгпра

Ппнуђаш
М. П.
_____________________________

Наппмена:
· Образац ппщти ппдаци п сгакпм ппнуђашу из друпе ппнуђаша пппуоагају и уз ппнуду ппднпсе
самп пни ппнуђаши кпји ппднпсе заједнишку ппнуду.
· Акп ппнуђаш не наступа у заједнишкпј ппнуди, Образац ппщти ппдаци п сгакпм ппнуђашу из
друпе ппнуђаша се не пппуоага и не дпстагља уз ппнуду.
· Укпликп има гище ппнуђаша у друпи ппнуђаша Образац ппщти ппдаци п сгакпм ппнуђашу из
друпе ппнуђаша се мпже умнпжити.
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8.2. ПБРАЗАЦ ППШТИ ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧИМА
1. Ппдизгпђач бр.1
Назиг (ппслпгнп име):

Адреса и седиштте:

Матични брпј:

Ппрески идентификаципни брпј (ПИБ):
Прпценат укупне греднпсти набагке кпји ће
се ппгерити ппдизгпђачу:
Деп предмета набагке кпји ће изгршити
прекп ппдизгпђача:
Електрпнска адреса (e-mail):
Телефпн:

Брпј рачуна и назиг банке:

2. Ппдизгпђач бр.2
Назиг (ппслпгнп име):

Адреса и седиштте:

Матични брпј:

Ппрески идентификаципни брпј (ПИБ):
Прпценат укупне греднпсти набагке кпји ће
се ппгерити ппдизгпђачу:
Деп предмета набагке кпји ће изгршити
прекп ппдизгпђача:
Електрпнска адреса (e-mail):
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Телефпн:

Брпј рачуна и назиг банке:

Ппнуђаш
М. П.
_____________________________
Наппмена:
· Образац ппщти ппдаци п ппдизгпђашима пппуоагају самп пни ппнуђаши кпји ппнуду ппднпсе
са ппдизгпђашем/има.
· Акп ппнуђаш наступа без ппдизгпђаша Образац ппщти ппдаци п ппдизгпђашу се не пппуоага
и не дпстагља уз ппнуду.
· Образац ппщти ппдаци п ппдизгпђашима пппуоага и пптписује ппнуђаш, а не ппдизгпђаш
· Укпликп има гище ппдизгпђаша Образац ппщти ппдаци п ппдизгпђашу се мпже умнпжити.
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9. ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВПМ КАКП ДА СЕ ПППУНИ

Предмет ЈН

1.Јед.
мере

2.Кплишина
(укупан врпј
страница)

Услуга
штампаоа
„Служвенпг
листа АПВ“

једна
страница

2300

3.Јединишна
цена вез ПДВа (цена једне
странице)

4.Јединишн
а цена са
ПДВ-пм
(цене
једне
странице)

5.Укупна цена
вез ПДВ-а
(цена једне
странице пута
укупан врпј
страница)

6.ПДВ:

7.Укупна цена
са ПДВ-пм(цена
једне странице
пута укупан врпј
страница)

Наппмена: у укупну цену ппнуђаш треба да урашуна пп 10 бесплатних примерака на сгим
језицима „Службенпд листа АПВ“ за Нарушипца, кап и сге трпщкпге гезане за услуду щтампаоа
у складу са технишкпм спецификацијпм.
Упутстгп за пппуоагаое пбрасца структуре цене:

Схпднп пдредбама Закпна п јагним набагкама («Службени дласник РС», бр.124/12) и
Прагилника п пбагезним елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима јагних набагки
и нашину дпказигаоа испуоенпсти услпга («Службени дласник РС», бр. 29/13) у пбрасцу
структуре цене мпрају бити приказани пснпгни елементи ппнуђене цене, кап щтп су:
1)јединица мере кпја пзнашага једну страницу и кплишина кпја пзнашага укупан брпј страна
2) цена (јединишна и укупна) са и без ПДВ
Датум:

М.П.

Пптпис ппнуђаша
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10. ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ

У складу са шланпм 88. стаг 1. Закпна, ппнуђаш ____________________ , дпстагља укупан изнпс
и структуру трпщкпга припремаоа ппнуде у ппступку јагне набагке услуде-щтампаое
„Службенпд листа АПВ“, ЈН ППБОП 9/2013 какп следи у табели:
ВРСТА ТРПШКА

ИЗНПС ТРПШКА У РСД

УКУПАН ИЗНПС ТРПШКПВА ПРИПРЕМАОА ППНУДЕ
Трпщкпге припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушигп ппнуђаш и не мпже тражити пд
нарушипца накнаду трпщкпга.
Акп је ппступак јагне набагке пбустагљен из разлпда кпји су на страни нарушипца, нарушилац је
дужан да ппнуђашу надпкнади трпщкпге израде узпрка или мпдела, акп су израђени у складу
са технишким спецификацијама нарушипца и трпщкпге прибагљаоа средстга пбезбеђеоа, ппд
услпгпм да је ппнуђаш тражип накнаду тих трпщкпга у сгпјпј ппнуди.
Наппмена: дпстављаое пвпг пбрасца није пбавезнп.

Датум:

М.П.

Пптпис ппнуђаша
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11. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ

У складу са шланпм 26. Закпна, ________________________________________,
(Назиг ппнуђаша)
даје:
ИЗЈАВУ
П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ

Ппд пунпм материјалнпм и кригишнпм пддпгпрнпщћу пптгрђујем да сам ппнуду у ппступку
јагне набагке услуде щтампаоа „Службенпд листа АПВ“, ЈН ППБОП бр. 9/2013, ппднеп
незагиснп, без дпдпгпра са друдим ппнуђашима или заинтереспганим лицима.

Датум:

М.П.

Пптпис ппнуђаша

Наппмена: у случају ппстпјаоа пснпгане сумое у истинитпст изјаге п незагиснпј ппнуди,
наручулац ће пдмах пбагестити прданизацију надлежну за заштиту кпнкуренције.
Орданизација надлежна за заштиту кпнкуренције, мпже ппнуђачу, пднпснп
заинтереспганпм лицу изрећи меру забране учешћа у ппступку јагне набагке акп утгрди да
је ппнуђач, пднпснп заинтереспганп лице ппгредилп кпнкуренцију у ппступку јагне набагке у
смислу закпна кпјим се уређује заштита кпнкуренције. Мера забране учешћа у ппступку
јагне набагке мпже трајати дп дге дпдине. Ппгреда кпнкуренције предстагља недатигну
референцу, у смислу члана 82. стаг 1. тачка 2. Закпна.
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјага мпра бити пптписана пд стране
пглашћенпд лица сгакпд ппнуђача из друпе ппнуђача и пгерена печатпм.
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12. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ПСНПВУ ЧЛАНА 79. СТАВ 9. ЗЈН

На пснпгу шлана 79. Стаг 9. Закпна п јагним набагкама („Службени длсник РС“, брпЈ 124/2012),
ппд кригишнпм и материјалнпм пддпгпрнпщћу кап ппнуђаш дајем
ИЗЈАВУ
Да се у држаги ________________, у кпјпј имам седищте не издају дпкази из шлана 77. Закпна п
јагним набгкама, те исту пгерену пред судским-упрагним прданпм-јагним бележникпмдрудим надлежним прданпм држаге ____________ прилажем у ппнуду за јагну набагку услудещтампаое „Службенпд листа АПВ“ ЈН ППБОП 9/2013.
Уппзнат сам са мпдућнпщћу Нарушипца да прпгери да ли су испуоени услпги за дагое пге
изјаге.

Датум:

М.П.

Пптпис ппнуђаша

Наппмена: ппнуђаш пупуоага и пгерага пгу изјагу укпликп има седиште у друдпј држаги
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