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IОПШТИПОДАЦИОЈАВНОЈНАБАВЦИ

1.Подационаручиоцу
Наручилац:ТУРИСТИЧКАОРГАНИЗАЦИЈА„ДРАГАЧЕВО“ГУЧА
Адреса:Тргслободебб,32230Гуча
Интернетстраница: www.turizamdragacevo.org
2.Врстапоступкајавненабавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у
складусаЗакономиподзаконскимактимакојимасеуређујујавненабавке.
3.Предметјавненабавке
Предмет јавне набавке број 1/15 су услуге, и то: „Услуге штампе промотивних
материјала за потребе 55. Сабора Трубача у  Гучи Туристичке организације
општинеЛучани„Драгачево“уГучи
4.Контакт(лицеилислужба)
Лицезаконтакт:АлександраМитровић
Еmailадреса:aleksandramitrovic29@yahoo.com
Тел.032/855806
Факс:032/855886
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IIПОДАЦИОПРЕДМЕТУЈАВНЕНАБАВКЕ

1.Предметјавненабавке
Предметјавненабавкебр.1/15сууслугеподназивом „Услугештампепромотивних
материјала за потребе 55. Сабора Трубача у  Гучи Туристичке организације
општине Лучани „Драгачево“ у Гучи, a за промоцију манифестације 55. Драгачевски
сабор трубача у Гучи, као и штампу плаката, постера, зидних и стоних календара за
потребе наручиоца, и осталог промоматеријала, а у вези делатности које обавља и
њиховииспорукунаручиоцу.
Ознакаизопштегречниканабавке79823000–Услугештампањаииспоруке
2.Партије
Предметнајавнанабавканијеобликованапартије.
3.Увидипреузимањеконкурснедокументације
Увид: Заинетересовани понуђачи могу извршити увид у предметну конкурсну
документацијуупросторијамаТуристичкеорганизацијеопштинеЛучани„Драгачево“
у Гучи радног дана од 8 до 15 часова почев од дана објављивања исте на Порталу
јавнихнабавки.
Преузимањеконкурснедокументације:
Предметнадокументацијаможесепреузети
саПорталајавнихнабавки,
саинтернетстраниценаручиоца www.turizamdragacevo.оrg ,
упросторијамаТуристичкеорганизацијеопштинеЛучани„Драгачево“уГучи,
Тргслободебб,32230Гуча,свакоградногданаод8до15часовапочеводдана
објављивањаистенаПорталујавнихнабавки.
Приликомнепосредногпреузимањаконкурснедокументације,подносисепуномоћјеза
преузимањеконкурснедокументације,оверенопечатомипотписомовлашћеноглица.
4.Начиниместоподношењапонуда
Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној
ковертинаначиндасеприликомотварањапонудаможесасигурношћуутврдитидасе
истаотварапрвипут,наадресу:
ТуристичкеорганизацијеопштинеЛучани„Драгачево“уГучи
улица:ТргСлободебб,32230Гуча
саобавезномназнакомналицуковерте:
„Услуге штампепромотивних материјала запотребе 55. Сабора Трубача у 
ГучиТуристичкеорганизацијеопштинеЛучани„Драгачево“уГучи“
саназнаком:“НЕОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте понуђач обавезно наводи тачан назив, адресу, број телефона и
факса,имеипрезимелицаовлашћеногзаконтактиеmail.
Поуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може да учествује у више
заједничкихпонуда.
Понуђачпонудуподносинепосредноилипутемпоште.
Понуђачможедаподнесесамоједнупонуду.
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5.Времеиместоотварањапонуда
Благовременим ће се сматрати све понуде које на адресу наручиоца стигну до
21.07.2015.годинеу1100часова.
Јавно отварање понуда обавиће се 21.07. 2015. године у 1200 часова, на адреси
наручиоца,Тргслободебб,упросторијамаТуристичкеорганизацијеопштинеЛучани
„Драгачево“уГучи
Отварањупонудамогуприсуствоватисвазаинтересованалица
Право активног учешћа имају само овлашћени представници понуђача.Представник
понуђачадужанједа,препочеткајавноготварањапонуда,Комисијизајавнунабавку
преда писано овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, потписано,
оверено и зведено од стране надлежног лица понуђача, чији модел представља
саставнидеоконкурснедокументације.
6.Последицепропуштањарокаодређеногзаподношењепонуда
Понуда која буде примљена након датума и сата одређеног за подношење понуда
сматраћесенеблаговременом.
Неблаговремене, незапечаћене и неисправне понуде неће бити разматране, а понуде
којеимајубитненедостаткеизчлана106ЗЈН,наручилацједужандаодбије.
7.Обавештењеорокуукомећенаручилацдонетиодлукуододелиуговора
Одлуку о додели уговора,  која ће бити образложена и која ће садржати нарочито
податкеизизвештајаостручнојоценипонудаизчлана105.Законаојавнимнабавкама
(осим података из члана 105. Став 2 тачке 9) и 10) наведеног закона), наручилац ће
донетиурокунедужемод10(десет)данаодданајавноготварањапонуда.
Одлукуододелиуговоранаручилацдостављасвимпонуђачимаурокуод3(три)дана
одданадоношења,препорученомпошиљкомсадоставницом.
8.Рокзазакључењеуговора
Наручилацћезакључитиуговоројавнојнабавцисапонуђачемкомеједодељенуговор
најкасније у року од 8 (осам) дана од дана истека рока за подношење захтева за
заштитуправа.
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, у
складусачланом148.и149.Законаојавнимнабавкама(„СлужбенигласникРепублике
Србије“,број124/12).
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији  за заштиту права у
поступцимајавнихнабавки,апредајесенаручиоцу.
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IIIВРСТА,КАРАКТЕРИСТИКЕ,КВАЛИТЕТ,КОЛИЧИНАИОПИС
УСЛУГА,РОКИЗВРШЕЊА,МЕСТОИЗВРШЕЊАУСЛУГЕИСЛ.
СПЕЦИФИКАЦИЈАУСЛУГАШТАМПЕ
Изабранипонуђачједужандаизвршиприпремуштампе,графичкидизајн,
идејнорешење,преломтекста,фотографисањеиобрадуфотографија

РОКИЗВРШЕЊАУСЛУГЕ:изабранипонуђачједужандапредметјавненабавке
испоручинаручиоцунајкасниједо03.08.2015.године
Табеларниприказуслугаштампесаструктуромцене

Р.б.
Називиописуслуге
1.

2.

Јединицамере

Потребанброј

Комад

5000

Комад

2000

комад

3000

Ценапо
ком.Без
ПДВа

Проспект“Гучанапрвипоглед“
Формат:200x200mm
Папир:
300гкунстдруксјајни(корице)
Пластификацијасјајна
150гкунстдруксјајни(унутра)
Бројстрана:16(+корице)
Повез:Кламер
Уценуурачунатиграфички
дизајн,идејнорешење,прелом
текста,фотографисањеи
обрадуфотографија
Проспект“Гучанапрвипоглед“
Формат:200x200mm
Папир:
300гкунстдруксјајни(корице)
Пластификацијасјајна
150гкунстдруксјајни(унутра)

3.

Бројстрана:16(+корице)
Повез:Кламер
Енглескаверзија
Уценуурачунатиграфички
дизајн,идејнорешење,превод
ипреломтекста,
фотографисањеиобраду
фотографија
Проспект
“Смештај
у
Драгачеву“
Формат:160x110mm
Папир:130gr(корице150gr)
Бројстрана:12(+корице)
Повез:Кламер
У цену урачунати графички
дизајн,идејнорешење,прелом
текста, фотографисање и
обрадуфотографија
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Ценапо
ком.Са
ПДВом

Укупна
ценабез
ПДВа

Укупна
ценаса
ПДВом



4.

Проспект
„Смештај
у
Драгачеву“
Формат:160x110mm
Папир:130gr(корице150gr)
Бројстрана:12(+корице)
Повез:Кламер
Енглескаверзија
У цену урачунати графички
дизајн, идејно решење,превод
и

прелом
текста,
фотографисање и обраду
фотографија

Комад

2000

Комад

3000

Комад

1000

комад

3000

Проспект „ Цркве и манастири
Драгачева“
Формат:200*200мм
Папир:
 300 г кунстдрук сјајни
–(корице)
Пластификацијасјајна

5.

150гкунстдруксјајни–(унутра)
Бројстрана:12сакорицама
Повез:Кламер

У цену урачунати графички
дизајн,идејнорешење,прелом
текста, фотографисање и
обрадуфотографија

Проспект „ Цркве и манастири
Драгачева“
Формат:200*200мм
Папир:
 300 г кунстдрук сјајни
–(корице)
Пластификацијасјајна
6.

7.

150гкунстдруксјајни–(унутра)
Бројстрана:12сакорицама
Повез:Кламер
Енглескаверзија
У цену урачунати графички
дизајн, идејно решење, превод
и
прелом
текста,
фотографисање и обраду
фотографија
Туристичкакарта
ФорматB3
Папир:115гкунстдруксјајни
Савијањена125х118мм
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

Флајертролист
Формат: А4 пресавијен на
300x210mm
Папир:130г
Пунколоробострано
У цену урачунати графички
дизајн,идејнорешење,прелом
текста, фотографисање и
обрадуфотографија

Флајертролист
Формат: А4 пресавијен на
300x210mm
Папир:130г
Пунколоробострано
Енглескаверзија
У цену урачунати графички
дизајн, идејно решење,превод 
преломтекста,фотографисање
иобрадуфотографија
Флајеркампа
Формат:297х100мм
Папир:130гкунстдрук
Штампапунколоробострано
Савијањена100х100мм
У цену урачунати графички
дизајн,идејнорешење,прелом
текста, фотографисање и
обрадуфотографија
Флајеркампа
Енглескаверзија
Формат:297х100мм
Папир:130гкунстдрук
Савијањена100х100мм
У цену урачунати графички
дизајн, идејно решење, превод
и
прелом
текста,
фотографисање и обраду
фотографија
Кесезасувенире
Димензија:18х23х10
Папир:Натрон
Штампа:ситоуједнојбоји
Кесезасувенире
Димензија:25х32х10
Папир:Натрон
Штампа:ситоуједнојбоји

Комад

6000

Комад

2000

Комад

5000

Комад

3000

Комад

2000

Комад

2000

14.

Визиткарте

Комад

200

15.

РоковникБ5
Корице од термо материјала
погоднезасувижиг
У цену урачунати утискиванје
сувогжига.

комад

100
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Приложитиузорак

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Rollup
Конструкција
и
полипропиленскоплатно
Димензија85х200цм
У цену урачунати графички
дизајниидејнорешење
Коверте
Димензија:325х225мм
Штампа1/0
Коверте
Димензија:230х110мм
Штампа1/0
Рекламнекесе
Димензија:240х380х90мм
Папир:170гкундструк
Штампа4/0
Пластификацијасјајна
У цену урачунати графички
дизајниидејнорешење

Плакаткампа
Формат:500*700мм
Папир130гкундструксјајни
Штампапунколор
У цену урачунати графички
дизајниидејнорешење

Кишобран
Пречникотвореног103мм
Дршкаодевапене
Боје:црвенаизелена
Штампаједнабојана2поља

Комад

2

Комад

200

Комад

100

Комад

300

Комад

100

Комад

20

комад

70

Комад

100

Доставитиузорак

22.

23.

Зидникалендар
ДимензијаБ3
Папир130гкундструк
Штампа:пунколор
13листова
Подлошкаодхромокартона320г
Повезспирала
У цену урачунати графички
дизајниидејнорешење
Стоникалендар
Димензија:230х125мм
Штампа:обостранипунколор
13листова
9/29
Папир130гкундструк

Шаторпреклопљен230х210мм
130гкунсдруккаширанна1,5мм
лепенку
Повез:спирала
У цену урачунати графички
дизајниидејнорешење

24.

Металнитермосод450мл
Са каблом за повезивање на
упаљачуколима.
Штампа:гравирање

Комад

30

Комад

20

Комад

300

Комад

2000

Комад

10

Комад

3

Комад

10

Комад

4

Доставитиузорак

25.

Расхладнаторба
Димензија:200х240х90мм
За6конзерви0,33лили3х0,5л
Бојазелена
Штампа:ситоуједнојбоји
Доставитиузорак

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Флајерзаапликацију
200*100
Папир150г
Проспект
210*210мм
24странице
Корица350г
Пластификацијасјајна
Папир150г
Повез:Кламер
Банер са траком за опремање
штандове
98*250cm(церада)
Застава
са
бордуром
(вертикална)
200*100см
Застава
са
бордуром
(
вертикална)
150*100см
Застава(државна)
150*100см

32.

Заставе(мале)
50см*40см

Комад

300

33.

Банер(церада)
120см*500см

Комад

1

УКУПНО
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IVУСЛОВИЗАУЧЕШЋЕУПОСТУПКУЈАВНЕНАБАВКЕИЗЧЛ.
75.И76.ЗАКОНАИУПУТСТВОКАКОСЕДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТТИХУСЛОВА
УСЛОВИЗАУЧЕШЋЕУПОСТУПКУЈАВНЕНАБАВКЕ
ИЗЧЛ.75.И76.ЗАКОНА

ОБАВЕЗНИУСЛОВИ(чл. 75. Закона)
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезнеусловезаучешћеупоступкујавненабавкедефинисанечл.75.Закона,ито:
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар(чл. 75. ст . 1. т ач. 1) Закона);
Даонињеговзаконскизаступникнијеосуђиванзанекоодкривичнихделакао
чланорганизованекриминалнегрупе,данијеосуђиванзакривичнаделапротив
привреде,кривичнаделапротивживотнесредине,кривичноделопримањаили
давањамита,кривичноделопреваре(чл. 75. ст . 1. т ач. 2) Закона);
Дамунијеизреченамеразабранеобављањаделатности,којајенасназиувреме
објављивањапозивазаподношењепонуде(чл. 75. ст . 1. т ач. 3) Закона);
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. т ач. 4) Закона);
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке(чл. 75. ст . 1. т ач. 5) Закона), ако је таква дозвола
предвиђенапосебнимпрописом.
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезекојепроизлазеизважећихпрописаозаштитинараду,запошљавањуи
условимарада,заштитиживотнесредине,каоидагарантуједајеималацправа
интелектуалнесвојине(чл. 75. ст . 2. Закона).
2.УПУТСТВОКАКОСЕДОКАЗУЈЕИСПУЊЕНОСТУСЛОВА
ДОКАЗИВАЊЕИСПУЊЕНОСТИОБАВЕЗНИХИДОДАТНИХУСЛОВА:
1. Условиизчл.75.и76.Закона
за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4.
Закона,понуђачдоказуједостављањемИзјаве,којомподпуномматеријалноми
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку
јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном
документацијом(осимусловаизчлана75.став1.тачка5)Закона)
Доказ:ОбразацизјавепонуђачадатупоглављуVIIa.
Изјаваморадабудепотписанаодстранеовлашћеноглицапонуђачаиоверена
печатом.УколикоИзјавупотписујелицекојенијеуписаноурегистаркаолице
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за
потписивање.
2. Условизчл.75.ст.1.тач.5)Закона
Доказ:важећадозволазаобављањеделатностииздатаоднадлежногоргана
којудостављаувидунеоверенекопије,акојепредвиђенопосебнимпрописом.
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Наручилацможепредоношењаодлукеододелиуговорадатражиодпонуђача,чијаје
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију
свихилипојединихдоказаоиспуњеностиуслова.
Ако понуђач у остављеномпримереном року, који неможе битикраћи од5 дана, не
достави наувидоригинал или оверенукопију тражених доказа, наручилац ће његову
понудуодбитикаонеприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницаманадлежнихоргана.
Понуђачједужандабезодлагањаписменообавестинаручиоцаобилокојојпромениу
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до
доношењаодлуке,односнозакључењауговора,односнотокомважењауговораојавној
набавциидаједокументујенапрописаниначин.
УКОЛИКО НАРУЧИЛАЦ ЗАХТЕВА ДОСТАВЉАЊЕ НА УВИД ДОКАЗА ЗА
ИСПУЊЕНОСТУСЛОВАИЗЧЛ.75.И76.ЗАКОНА,ПОНУЂАЧЧИЈАЈЕПОНУДА
ОЦЕЊЕНА КАО НАЈПОВОЉНИЈА ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ СЛЕДЕЋЕ ДОКАЗЕ
(чл. 77. Закона):
Испуњеностобавезнихусловазаучешћеупоступкупредметнејавненабавке,понуђач
доказуједостављањемследећихдоказа:
Условизчл.75.ст.1.тач.1)Закона
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
регистранадлежногПривредногсуда:
Условизчл.75.ст.1.тач.2)Закона
Доказ:
Правналица:
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем
подручјусеналазиседиштедомаћегправноглица,којимсепотврђуједаправно
лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре;
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал
Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за
некоодкривичнихделаорганизованогкриминала;
3)Извод из казненеевиденције, односно уверењенадлежне полицијске управе
МУПа, 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
кривичнихделаорганизованогкриминала(захтевсеможеподнетипремаместу
рођењаилипремаместупребивалиштазаконскогзаступника).
Уколикопонуђачимавишезаконскихзаступникадужанједадоставидоказза
свакогодњих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУПа, 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
(захтевсеможеподнетипремаместурођењаилипремаместупребивалишта).
Доказнеможебитистаријиоддвамесецапреотварањапонуда;
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Условизчл.75.ст.1.тач.3)Закона
Доказ:
Правналица:ПотврдеПривредногиПрекршајногсудадамунијеизреченамера
забране обављањаделатности,или потврда Агенцијеза привредне регистре да
код тог органа није регистровано да му је као привредном друштву изречена
мера забране обављања делатности која је на снази у време објаве позива за
подношењепонуда;
Предузетници:Потврда Прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог
органа није регистровано да му је као привредном субјекту изречена мера
забране обављања делатности која је на снази у време објаве позива за
подношењепонуда
Физичка лица:Потврда Прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављањаодређенихпослова.
Доказморабитииздатнаконобјављивањапозивазаподношењепонуда;
Условизчл.75.ст.1.тач.4)Закона
Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је
измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне
самоуправедајеизмириообавезепоосновуизворнихлокалнихјавнихприхода
или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку
приватизације.
Доказнеможебитистаријиоддвамесецапреотварањапонуда;
Условизчл.75.ст.1.тач.5)Закона
Доказ:важећадозволазаобављањеделатностииздатаоднадлежногоргана
Условизчланачл.75.ст.2.
Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу
XII).Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и
оверенапечатом.

VУПУТСТВОПОНУЂАЧИМАКАКОДАСАЧИНЕПОНУДУ
1.ПОДАЦИОЈЕЗИКУНАКОЈЕМПОНУДАМОРАДАБУДЕСАСТАВЉЕНА
Понуђачподносипонудунасрпскомјезику.
2.НАЧИННАКОЈИПОНУДАМОРАДАБУДЕСАЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдитидасепрвипутотвара.
Наполеђиниковертеилинакутијипонуђачнаводитачанназив,адресу,бројтелефона
ифакса,имеипрезимелицаовлашћеногзаконтактиеmailадресу.
Услучајудапонудуподносигрупапонуђача,наковертијепотребноназначитидасе
радиогрупипонуђачаинавестиназивеиадресусвихучесникаузаједничкојпонуди.
Понуду доставити на адресу: „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА „ДРАГАЧЕВО“
ГУЧА , Трг слободе бб, 32230 Гуча са назнаком: ,, Понуда за услуге штампе
промотивнихматеријалазапотребе55.СабораТрубачауГучиТуристичке
организацијеопштинеЛучани„Драгачево“уГучи“
ЈНбр.1/2015„НЕОТВАРАТИ”.
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Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
21.07.2015.годинедо1100часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследуприспећа.Уколикојепонудадостављенанепосредно,наручилацћепонуђачу
предати потврду пријема понуде.У потврди о пријему наручилац ће навести датум и
сатпријемапонуде.
Понудакојунаручилацнијепримиоурокуодређеномзаподношењепонуда,односно
којајепримљенапоистекуданаисатадокојегсемогупонудеподносити,сматраћесе
неблаговременом.
Понудаморадасадржи:
1. Спецификацијауслуга(образацупоглављуIII)
2. Изјавакојомпонуђачприхватасвеусловеизпозивазаподношењепонуде
иконкурснедокументације(образацупоглављуVI)
3. Изјавупонуђачаоиспуњавањуусловаизчлана75.и76.Законаупоступку
јавненабавкемалевредности–(образацкојисеналазиупоглављуVII)
4. Образацпонуде(којисеналазиупоглављуVIII)
5. Моделуговора(којисеналазиупоглављуIX)
6. Образацтрошковаприпремепонуде(којисеналазиупоглављуX)
7. Образацизјавеонезависнојпонуди(којисеналазиупоглављуXI)
8. Овлашћењезапредставникапонуђача(образацупоглављуXII)
Наручилацћеусмислучлана106.Законапонудуодбитиако:
1) понуђачнедокажедаиспуњаваобавезнеусловезаучешће;
2) понуђачнедокажедаиспуњавадодатнеуслове;
3) понуђачниједоставиотраженосредствообезбеђења
4) акојепонуђенирокважењапонудекраћиод30дана
5) акопонудасадржидругебитненедостаткезбогкојихнијемогућеутврдити
стварнусадржинупонудеилинијемогућеупоредитијесадругимпонудама.
Наручилацје,усмислучлана107.Закона,дужандаупоступкујавненабавке,пошто
прегледаиоценисвепонуде,одбијесвенеприхватљивепонуде.
Понудајенеприхватљиваако:
1) нијеблаговремена;
2) поседујебитненедостатке;
3) нијеодговарајућа;
4) ограничаваправанаручиоца;
5) условљаваправанаручиоца;
6) условљаваобавезепонуђача;
7) прелазипроцењенувредностјавненабавке.
Посебнизахтевиупогледуначинанакојипонудаморадабудесачињена
Понуда се у једном примерку доставља у писаном облику на обрасцу из конкурсне
документације.Истаморабитијаснаинедвосмислена,читкопопуњенаоткуцанаили
написана необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране овлашћеног лица
понуђача,усвемуускладусасадржајемобразацаконкурснедокументације.
Подацикојинисууписаниуприложенеобрасце,односноподацикојисууписанимимо
образаца,нећесеуважити,атаквапонудабићеодбијена.
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Услучајусамосталногнаступањаилинаступањасаподизвођачем/подизвођачима,све
обрасцепопуњава,оверавапечатомипотписујеовлашћенолицепонуђача,осимгдеје
тоексплицитнонаведено.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача, у споразуму којим
регулишу међусобне обавезе и обавезују се на извршење јавне набавке према
наручиоцу, а који споразум је саставни део заједничке понуде сагласно члану 81.
Закона, може да се определи да обрасце у конкурсној документацији потписују и
печатомоверавајусвипонуђачиизгрупепонуђачаилигрупапонуђачаодређујеједног
понуђача  члана групе који ће потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у
конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под
материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о
пошт овању обавеза из чл.75.ст .2. Закона...),који морају бити потписани и оверени
печатомодстранесвакогпонуђачаизгрупепонуђача.
Пожељно је да сви документи који се подносе уз понуду буду повезани траком
(спиралом) у целину и запечаћени, тако  да  се  не  могу  накнадно  убацивати, 
одстрањивати или замењиватипојединачнилистови,односно прилози, адасевидно
неоштетелистовиилипечат.

3.ПАРТИЈЕ
Предметнајавнанабавканијеобликованаупартије.

4.ПОНУДАСАВАРИЈАНТАМА
Подношењепонудесаваријантаманиједозвољено.

5. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИОДКОЈИХЗАВИСИПРИХВАТЉИВОСТПОНУДЕ
5.1.Захтевиупогледуначина,рокаиусловаплаћања.
Плаћањесевршипоиспостављенојфактуриодстранепонуђача,којомфактуромисти
потврђујеизвршењеуслуге.
РокплаћањанајповољнијемпонуђачуусмислуЗаконаороковимаизмирењановчаних
обавезаукомерцијалнимтрансакцијама(„Сл.гласникРС”бр.119/2012)је45данаод
данапријемасвакепојединачнефактурекојуиспостављапонуђачпообављенојуслузи
са пратећом документацијом, а којом се истовремено потврђује извршење предметне
услуге.
Плаћањесевршиуплатомнарачунпонуђача.
Понуђачуниједозвољенодазахтевааванс.
5.2.Захтевупогледурокаизвршењауслуге
Рокзаизвршењеуслугеје03.08.2015.године
5.3.Захтевупогледурокаважењапонуде
Рокважењапонуденеможебитикраћиод30данаодданаотварањапонудаускладу
сачл.90Закона.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражиодпонуђачапродужењерокаважењапонуде.
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Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
5.4.Другизахтеви
Понуђач је дужан да предмет јавне набавке испоручи наручиоцу у његовим
просторијаманајкасниједо03.августа2015.године.

6. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНАУПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатимсвимтрошковимакојепонуђачимауреализацијипредметнејавненабавке,
стимдаћесезаоценупонудеузиматиуобзирценабезпорезанадодатувредност.
Ценајефикснаинеможесемењати.
Акојеупонудиисказананеуобичајенонискацена,наручилацћепоступитиускладуса
чланом92.Закона.
Наконзакључењауговораојавнојнабавциценасенеможемењати,осимизразлогаи
наначинпредвиђенделомконкурснедокументацијеукомјеистакнутмоделуговора.
Наручилацможедадозволипроменуценеилидругихбитнихелеменатауговорасамо
из објективних разлога или уколико је предметна промена условљена и  предвиђена
посебним прописима, а све у складу са чланом 115. Закона (нпр. укупна цена ће се
може повећати у зависности од непредвиђених околности које би могле утицати на
потребунаручиоцазаштампомдодатногпромотивногматеријала(каоштојештампа
плаката за непланиране концерте, књижевне вечери или сличне уметничке догађаје,
које наручилац не може са сигурношћу планирати у тренутку израде конкурсне
документације, с обзиром на немогућност утврђивања потпуног саджаја програма
Сабора),ачијесеплаћањевршисаконтапредвиђеногзаовујавнунабавку).

7. 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
ВЕЗАНИЗАИЗВРШЕЊЕУГОВОРАОЈАВНОЈНАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансијаипривреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
срединеиуМинистарствуенергетике,развојаизаштитеживотнесредине.
ПодациозаштитипризапошљавањуиусловимарадасемогудобитиуМинистарству
рада,запошљавањаисоцијалнеполитике.
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8. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМАОБЕЗБЕЂЕЊАИСПУЊЕЊАОБАВЕЗАПОНУЂАЧА
Средствафинансијскогобезбеђења:
Наручилацзапредметнунабавкунезахтевасредствафинсијскогобезбеђења,имајућиу
видусадржајконкурснедокументацијеиодредбеЗаконаиточлан61.ст.8.и9.,сему
случајунегативнихреференци.

9. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
Наручилацједужанда:
чувакао поверљиве свеподаткекоје јеу понуди понуђач означиокао такве, у
складусаЗаконом
одбије давање информација које би значиле повреду поверљивости података
добијенихупонуди
чувакаопословнутајнуименазаинтересованихлица,понуђача,каоиподаткео
поднетимпонудама,односнопријавама,доотварањапонуда.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирања
понуде.
10. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику на адресу наручиоца Трг слободе бб,
32230Гуча,електронскепоштенаemailinfo@turizamdragacevo.orgилифаксомнаброј
032 / 858 886 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањемпонуде,најкасније5данапреистекароказаподношењепонуде.
Наручилацћезаинтересованомлицуурокуод3(три)данаодданапријемазахтеваза
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу
јавнихнабавкиинасвојојинтернетстраници.
Додатнеинформацијеилипојашњењаупућујусесанапоменом:
„Захтевзадодатниминформацијамаилипојашњењимаконкурснедокументације
„Услуге штампе промотивних материјала за потребе Центра за културу и спорт
општинеЛучаниуГучи“,ЈНбр.1/2015“
Изменаконкурснедокументације
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
објавиобавештењеопродужењуроказаподношењепонуда.
Поистекурокапредвиђеногзаподношењепонуданаручилацнеможедамењанитида
допуњујеконкурснудокументацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефономниједозвољено.
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Комуникацијаупоступкујавненабавкевршисеискључивонаначинодређенчланом
20.Закона(писанимпутем,путемелектонскепоштеилифаксом).

11. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА
ИКОНТРОЛАКОДПОНУЂАЧАОДНОСНОЊЕГОВОГПОДИЗВОЂАЧА
Послеотварањапонуданаручилацможеприликомстручнеоценепонудадауписаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односноњеговогподизвођача(члан93.Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршитиконтролу(увид)кодпонуђача,односноњеговог подизвођача,наручилацће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогућинаручиоцуконтролу(увид)кодпонуђача,каоикодњеговогподизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уоченихприликомразматрањапонудепоокончаномпоступкуотварања.
Услучајуразликеизмеђујединичнеиукупнецене,меродавнајејединичнацена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понудуодбитикаонеприхватљиву.

12. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧАКОЈИСЕНАЛАЗЕНАСПИСКУНЕГАТИВНИХРЕФЕРЕНЦИ
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 предметуовејавненабавке,ауколико таквомпонуђачу
буде додељен уговор, дужан је дау тренутку закључења уговорапреда наручиоцу
банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама:
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла
издајесеувисиниод15%,одукупневредностиуговорабезПДВа,сарокомважности
којије30(тридесет)данадужиодистекароказаконачноизвршењепосла.Акосеза
време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност
банкарскегаранцијезадоброизвршењепосламорадасепродужи.

13. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ
КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа
понуђенацена“.
14. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМЦЕНОМ
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Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који има веће референце које се односе на
испуњењедодатнихуслова,првенственофинасијскиипословникапацитет,апотоми
техничкиикадровскикапацитет.
15.ПОШТОВАЊЕОБАВЕЗАКОЈЕПРОИЗИЛАЗЕИЗВАЖЕЋИХПРОПИСА
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
прописаозаштитинараду,запошљавањуиусловимарада,заштитиживотнесредине,
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.(Образац изјаве из
поглављаVII).

16.КОРИШЋЕЊЕПАТЕНТАИОДГОВОРНОСТЗАПОВРЕДУЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВАИНТЕЛЕКТУАЛНЕСВОЈИНЕТРЕЋИХЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалнесвојинетрећихлицасносипонуђач.

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтевзазаштитуправаможедаподнесепонуђач,односносвакозаинтересованолице,
илипословноудружењеуњиховоиме.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцуна
адресу ТРГ СЛОБОДЕ ББ, 32230 ГУЧА.Примерак захтева за заштиту права
подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.Захтев за заштиту права се
достављанепосредноилипрепорученомпошиљкомсаповратницом.Захтевзазаштиту
права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.О поднетом захтеву за
заштитуправанаручилацобавештавасвеучесникеупоступкујавненабавке,односно
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у
рокуод2данаодданапријемазахтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати
благовременимуколикојепримљенодстраненаручиоцанајкасније3данапреистека
рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају
подношењазахтевазазаштитуправадолазидозастојароказаподношењепонуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступкајавненабавкеизчл.109.Закона,рокзаподношењезахтевазазаштитуправа
је5данаодданапријемаодлуке.
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
захтеваганијеподнеопреистекатогрока.
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
претходногзахтева.
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Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
40.000,00 динара (број жиро рачуна: 84074222184357, позив на број  50016, сврха:
Републичкаадминистративнатаксаса назнаком набавке на којусе односи,корисник:
БуџетРепубликеСрбије).
Поступакзаштитеправапонуђачарегулисанјеодредбамачл.138.167.Закона.
18.РОКУКОЈЕМЋЕУГОВОРБИТИЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у
рокуод8данаодданапротекароказаподношењезахтевазазаштитуправаизчлана
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.
тачка5)Закона.

VIОБРАЗАЦИЗЈАВЕОПРИХВАТАЊУУСЛОВА
ИЗЈАВА
ОПРИХВАТАЊУСВИХУСЛОВАИЗКОНКУРСНЕДОКУМЕНТАЦИЈЕИ
ПОЗИВАЗАПОДНОШЕЊЕПОНУДА
Понуђач__________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(назив, седиште и адреса понуђача)

изјављује да прихвата све услове наведене у позиву за подношење понуде и
конкурсној документацији наручиоца у  поступку јавне набавке мале вредности

„Услугештампе промотивнихматеријалазапотребе55. СабораТрубача у
ГучиТуристичкеорганизацијеопштинеЛучани„Драгачево“уГучи“

место.......................м.п.потписовлашћеноглица
датум......................._____________________

VIIОБРАЗАЦИЗЈАВЕОИСПУЊАВАЊУУСЛОВАИЗЧЛ.75.И76.
ЗАКОНА
ИЗЈАВАПОНУЂАЧА
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ОИСПУЊАВАЊУУСЛОВАИЗЧЛ.75.И76.ЗАКОНАУПОСТУПКУЈАВНЕ
НАБАВКЕМАЛЕВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77.став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу,каозаступникпонуђача,дајемследећу
ИЗЈАВУ
Понуђач __________________________________________________________________
[ навест и назив понуђача]

у поступку јавне набавке мале вредности „Услуге штампе промотивних
материјалазапотребе55.СабораТрубачауГучи Туристичкеорганизације
општинеЛучани„Драгачево“уГучибр.1/2015испуњавасвеусловеизчл.75.и76.
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну
набавку,ито:
1. Понуђач је регистрован код надлежногоргана, односно уписан у одговарајући
регистар;
2. Понуђачињеговзаконскизаступникнисуосуђиванизанекоодкривичнихдела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примањаилидавањамита,кривичноделопреваре;
3. Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
времеобјавепозивазаподношењепонуде;
4. Понуђачјеизмириодоспелепорезе,доприносеидругејавнедажбинеускладу
сапрописимаРепубликеСрбије;
5. Понуђачје поштовао обавезе које произлазе изважећих прописаозаштитина
раду,запошљавањуиусловимарада,заштитиживотнесрединеигарантуједаје
ималацправаинтелектуалнесвојине;
Место:_____________Понуђач:
Датум:_____________М.П._____________________

VIIIОБРАЗАЦПОНУДЕ
Понудабр.________________од__________________зајавнунабавкумалевредности

„Услугештампепромотивнихматеријала
запотребе55.СабораТрубачауГучиТуристичкеорганизацијеопштине
Лучани„Драгачево“уГучи“
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(редниброј:1/15)
1)ОПШТИПОДАЦИОПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Мат ични број понуђача:
Порески идент ификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за конт акт :
Елект ронска адреса понуђача (e mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за пот писивање уговора
2)ПОНУДУПОДНОСИ:
А)САМОСТАЛНО
Б)САПОДИЗВОЂАЧЕМ
В)КАОЗАЈЕДНИЧКУПОНУДУ
3)ЦЕНАИРОКИИСПОРУКЕИПЛАЋАЊЕ
УкупнаценабезПДВа
УкупнаценасаПДВом
45данаодданапријемасвакепојединачне
фактурекојомсепотврђујеизвршењеуслуге

Рокиначинплаћања
Рокважењапонуде
Рокизвршењауслуге

03.08.2015.године

Местоиизвршењауслуге

Детаљноуређенконкурсномдокументацијому
делуIII(Спецификацијеуслуга)

Датум

Понуђач
М.П.

_____________________________

__________________________

IXМОДЕЛУГОВОРА
ПАРТИЈА1
УГОВОРОЈАВНОЈНАБАВЦИМАЛЕВРЕДНОСТИ
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ИЗВРШЕЊЕУСЛУГЕШТАМПЕПРОМОТИВНИХМАТЕРИЈАЛАЗА
ПОТРЕБЕ55.ДРАГАЧЕВСКОГСАБОРАТРУБАЧАУГУЧИ

ЗакљученуГучи,дана___.____.2015.годинеизмеђу:
Туристичка организација општине Лучани „Драгачево“ у Гучи, Трг слободе бб,
32230Гуча,ПИБ108127597,МБ17834843,текућирачунброј:84078364197,који
се води код Министарства финансија  Управа за трезор, телефон 032/854806, факс:
032/854886, е  mail адреса: info@turizamdragacevo.org , чији заступник Вукашин
Драмлић,в.д.директора,каонаручиоца(удаљемтексту:наручилац)
и
___________________________________________________________ са седиштем у
__________________, адреса ________________________________, ПИБ ________,
Матичниброј____________,текућирачунброј___________________,којисеводикод
______________________________ (назива банке), телефон _______________, факс
______________, е  mail адреса ________________________, чији је заступник
__________________________________, као извршиоца (у даљем тексту:извршилац),
наследећиначин:
ПРЕДМЕТУГОВОРА
Члан1.
ПредметовогУговорајејавнанабавкауслугештампеорганизације55.Дргагачевског
саборатрубачауГучи,наначинпредвиђенСпецификацијомуслугаштампеближеје
одређен:
конкурсномдокументацијом
усвојеном понудом извршиоца услуге, број ________ од __________ године,
којомсепонуђачобавезуједауслугукојајепредметјавненабавкеизврши:
a) самостално
b) саподизвођачима
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
c) заједничкиса
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________.
(заокруж ит и и попунит и)

ВРЕДНОСТУГОВОРА
Члан2.
Укупна вредност услуга из члана 1.Уговора на начин предвиђен чланом 3. Уговора
износи:
ценабезПДВа:______________РСД(словима:_______________________)
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ПДВ:_____________РСД(словима:_______________________)
укупнацена:_______________РСД(словима:_______________________).

УСЛОВИИНАЧИНПРУЖАЊАУСЛУГЕ
Члан3.
Извршилацћеуслугуизчлана1.Уговоразаценуизчлана2.Уговорапружатипрема
унапреддостављенојграфичкојприпремизаштампуодстраненаручиоца.
Услуга ће се обављати на начин предвиђен садржајем конкурсне докуменације,
Спецификацијом услугаштампе за  и усвојеном понудомизвршиоца____________од
__________.

УСЛОВИИНАЧИНПЛАЋАЊА
Члан4.
Наручилацуговоренуценуизчлана2.овогУговораплаћапремаприложенојфактури
заизвршенеуслугеизчлана1.Уговорананачинпредвиђенчланом3.Уговора,уроку
којинеможебитидужиод45данаодданапријемафактурекојуиспостављапонуђач
пообављенојуслузисаевентуалномпратећомдокументацијом,акојомсеистовремено
потврђујеизвршењеииспорукапредметанабавке.

РОКЗАИЗВРШЕЊЕУСЛУГЕ
Члан5.
Услугеизчлана1.Уговораизвршићесенајкасниједо03.08.2015.године.
Понуђач је дужан да истог дана (03.08.2015.године) испоручи на адресу наручиоца
предметјавненабавке.
Рокзапружањеуслугенеможесепродужити.

ОБАВЕЗЕНАРУЧИОЦА
Члан6.
Нручилацсеобавезуједа:
пружи неопходна упутства и информације извршиоцу за потребе доброг
извршењауслуге
укаже извршиоцу на уочене примедбе и начин њиховог отклањања, уколико
имапримедабанаосновупрегледапробнихпримерака
одобритиражуколиконемапримедбиизтачке3овогчлана
уговорену цену из члана 2. овог Уговора плаћа по пријему фактуре којом се
потврђујеизвршењеуслугеурокуод45данаодпријемаисте
услучајунеслагањафактуресаврстомпруженихуслугаилиуколикоистаима
другихнедостатака,фактуруодмах,анајкаснијеурокуод24часапопријему,
вратиизвршиоцуузписменообразложење
уколико у току трајања уговореног периода, раст цена на мало за пружање
предметних услуга, а према подацима Републичког завода за статистику,
премашипорастод10%одуговоренецене,саизвршиоцемћесезакључианекс
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уговора, по подношењу писменог захтева за повећање цена пружања
појединачнеуслугеодстранеизвршиоцанаручиоцу.

ОБАВЕЗЕИЗВРШИОЦА
Члан7.
Извршилацсеобавезуједа:
усвемуизвршиуговорускладусасвојомпонудом____________од_________,
утврђеним роком, спецификацијом услуге штампе и  конкурсном
документацијом,акојизаједночинесаставнидеоовогуговора
услугу из члана 1. Уговора изврши квалитетно у свему према прописима и
правилима струке, техничким условима и стандардима који важе за ту врсту
посла
услугуизчлана1.Уговораизвршинаначиниувремеизчл.3ичл.5.Уговора
поднесеписменизахтевнаручиоцузазакључивањеанексауговоранајкаснијеу
рокуод 10 дана од дана извршења последње услуге, а у случају растацена на
малопреко10%упериодупружањауслуге.
испоручинаадресунаручиоцупредметјавненабавкеурокуизчлана5.Уговора
наручиоцу изда фактуру у складу са конкурсном документацијом, којом се
потврђујеизвршењеуслуге
отклониевентуалнепримедбенаручиоцаодмахнаконупознавањасаистим.

РАСКИДУГОВОРА
Члан8.
Наручилацимаправонаједностранраскидуговора,штоизвршилацпризнаје,услучају
даистинепоступиусмислусадржинеовогУговора.
СвуштетукојанастанераскидомУговора,сносиизвршилац,аовајуговорпредставља
извршнуисправу.
Висину штете из става 2 овог члана утврђује Комисија састављена од 4 члана (2
представниканаручиоцаи2представникаизршиоца).

ПРЕЛАЗНЕИЗАВРШНЕОДРЕДБЕ
Члан9.
Саставнидеоовогуговорачине:
усвојенапонудаизвршиоцаброј_________________од______________,
конкурснадокументација
спецификацијауслугазаЈНброј1/15.

Члан10.
Спорнапитањаувезисаизвршењемуговора,уговорнестранерешаваћеспоразумно,у
супротномспоризмеђууговорнихстранарешићесепреднадлежнимсудом.
Члан11.
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ЗасвештонијепредвиђеноовимУговором,примењујусеодговарајућеодредбеЗакона
ооблигационимодносимаидругипозитивноправнипрописи.
Члан12.
Овај уговор сачињен је у 4 истоветна примерака, од којих два задржава наручилац, а
осталипримерцисузапотребеизвршиоца.

УГОВОРНЕСТРАНЕ

НАРУЧИЛАЦИЗВРШИЛАЦ

___________________________
_________________________________________________
ДрамлићВукашин,в.д.директора___________________________

НАПОМЕНА: Овај модел уговора предст авља садрж ину уговора који ће бит и
закључен са изабраним понуђачем за предмет ну набавку.
Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној
набавци, након шт о му је уговор додељен, Управи за јавне набавке дост авит и доказ
негат ивне рефренце, односно исправу о реализованом средст ву обезбеђења испуњења
обавеза у пост упку јавне набавке.

XОБРАЗАЦTРОШКОВАПРИПРЕМЕПОНУДЕ

Ускладусачланом88.став1.Закона,
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понуђач___________________________________________________________________
[ навест и назив понуђача]
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у
табели:

ВРСТАТРОШКА

ИЗНОСТРОШКАУРСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражитиоднаручиоцанакнадутрошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилацједужандапонуђачунадокнадитрошковеизрадеузоркаилимодела,акосу
израђениускладусатехничкимспецификацијаманаручиоцаитрошковеприбављања
средстваобезбеђења,подусловомдајепонуђачтражионакнадутихтрошковаусвојој
понуди.
Напомена:дост ављање овог обрасца није обавезно

Датум:

М.П.

Потписпонуђача

XIОБРАЗАЦИЗЈАВЕОНЕЗАВИСНОЈПОНУДИ

Ускладусачланом26.Закона,_______________________________________________,
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(Називпонуђача)
даје:
ИЗЈАВУ
ОНЕЗАВИСНОЈПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке мале вредности „Услуге штампе промотивних
материјалазапотребе55.СабораТрубачауГучи Туристичкеорганизације
општине Лучани „Драгачево“ у Гучи“ ЈН бр. 1/2015, поднео независно, без
договорасадругимпонуђачимаилизаинтересованимлицима.

Датум:

М.П.

Потписпонуђача

Напомена: у случају пост ојања основане сумње у ист инит ост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавест ит и организацију надлеж ну за зашт ит у
конкуренције. Организација надлеж на за зашт ит у конкуренције, мож е понуђачу,
односно заинт ересованом лицу изрећи меру забране учешћа у пост упку јавне набавке
ако ут врди да је понуђач, односно заинт ересовано лице повредило конкуренцију у
пост упку јавне набавке у смислу закона којим се уређује зашт ит а конкуренције.Мера
забране учешћа у пост упку јавне набавке мож е т рајат и до две године.Повреда
конкуренције предст авља негат ивну референцу, у смислу члана 82.ст ав 1. т ачка 2)
Закона.

XIIОВЛАШЋЕЊЕЗАПРЕДСТАВНИКАПОНУЂАЧА
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Овлашћујемо _______________________________________________, на радном месту
___________________________________ да присуствује отварању понуда у поступку
јавненабавкенабавкамалевредности„Услугештампепромотивнихматеријала
за потребе 55. Сабора Трубача у  Гучи Туристичке организације општине
Лучани„Драгачево“уГучи“ЈНбр.1/2015,.
Све његове изјаве дате у Записнику о отварању понуда сматрамо својим и у целости
прихватамо.

место.......................м.п.потписовлашћеноглица
датум......................._____________________

29/29

