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На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 

124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон) и члана 6. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Службени гласник РС”, број 86/2015), Одлуке о покретању 

поступка јавне набавке мале вредности, број 0122-12/17-1 од 03.11.2017. године и 

Решења о образовању Комисије за  јавну набавку број 0122-12/17-2 од 03.11.2017. 

године,  Комисија за јавну набавку, припремила је 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 

 

1.1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца 

Библиотека Матице српске, Матице српске 1, Нови Сад 

Интернет страница www.bms.rs 

 

1.2. Наручилац спроводи поступак јавне набавке мале вредности ради закључења Уговора 

о јавној набавци, а у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне 

набавке. 

  

1.3. Предмет јавне набавке су добра. 

 

1.4. Контакт 

Библиотека Матице српске, Матице српске 1, Нови Сад; Одељење општих послова, факс: 

021/528-574, Милена Мирић, email: mmiric@bms.ns.ac.rs 

 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

2.1.Опис предмета набавке:  

Предмет јавне набавке су добра: материјал за заштиту-рестаурација и конзервација за 

потребе обављања делатности Библиотеке Матице српске. 

 

2.2.Назив и ознака из општег  речника набавке:  

Oзнака из општег речника набавкe 37800000 – материјал за ручни рад и уметничко 

стварање, према спецификацији у конкурсној документацији. 

 

 

2.3.Опис партије уколико је јавна набавка обликована по партијама, назив и ознака из 

општег речника набаваке:  

     Ова јавна набавка  није обликована по партијама.  
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3. СПЕЦИФИКАЦИЈА 

у поступку  ЈНМВ бр. 0122-12/17 

 

Врста, спецификација, количина и опис добара која су предмет јавне набавке:  
 

Red. 

br. 

Naziv Opis Količina Jed. 

mere 

1. Vuneni filc za 

restauraciju papira 

100% vuna, posebno pripremljen, za presovanje i 

sušenje papira, širine 180cm, debljine 2mm. 

10 m m 

2. Evolon Jedinstvena tkanina za konzervaciju, mekana, lagana 

(130gr/m²), velike moći absorbcije (do 400% 

sopstvene težine), bez PVC-a, pH=7, sa snažnim 

kapilarnim dejstvom, dimenzije rolne 1025mm x 10m. 

PEL-Preservation Equipment ili odgovarajuće 

1 rol 

3. Emergency 

Response and 

Salvage Wheel 

English 

Kratka bezbedonosna uputstva za reagovanje u slučaju 

katasrofa (poplava, vatre, zemljotresa i teških oluja), 

za devet vrsta kolekcija: za knjige, dokumenta, 

fotografije, elektronske zapise, slike i dr., na 

engleskom jeziku 

PEL-Preservation Equipment ili odgovarajuće 

1 kom 

4. Conservation Work 

Station from PEL 

 

Radna stanica iz PEL-a za konzervaciju papira, sa 

nezavisnom ili kombinovanom upotrebom vruće 

vazdušne olovke ili zagrejane metalne lopatice i sa 

odvojenim prekidačima, model 220/240V, sa tri 

metalne mlaznice za olovku za preciznije upravljanje 

vrućim vazduhom, podešavanjem temperature od 

30°C do 200°C i podešavanjem protoka vazduha. 

Matalna lopatica sa podešavanjem teperature od 30°C 

do 200°C i sa mogućnošću samostalnog ili 

kombinovanog korišćenja. 

Snaga - 760w (max), metalno kućište, dimenzije baze 

- 160 x 95 x 141mm.  

Izlaz toplog vazduha - 700w, raspon temperature - 

30℃-200℃, protok vazduha - 23 L/min 

Vruća lopatica - 60w, raspon temperature - 30℃-

200℃, potencijal <2mV, otpor <2Ω. 

PEL-Preservation Equipment ili odgovarajuće 

1 kom 

5. Nitrilne rukavice M Nitrilne rukavice, jedinstvene ljubičaste boje sa 

tektsruisanim prstima za poboljšano mokro i suvo 

držanje, bez praha, visoke zatezne čvrstoće, otporne 

na medicinski laboratorijski nivo hemikalija, sa 

smanjenim potencijalom na alergijske reakcije. 

Halyard Health Purple Nitrile Exam Gloves-M PEL-

Preservation Equipment ili odgovarajuće 

2 pak 

6. Nitrilne rukavice L Nitrilne rukavice, jedinstvene ljubičaste boje sa 

tekstruisanim prstima za poboljšano mokro i suvo 

1 pak 
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držanje, bez praha, visoke zatezne čvrstoće, otporne 

na medicinski laboratorijski nivo hemikalija, sa 

smanjenim potencijalom na alergijske reakcije. 

Halyard Health Purple Nitrile Exam Gloves-L PEL-

Preservation Equipment ili odgovarajuće 

7. Nitrilne rukavice XL Nitrilne rukavice, jedinstvene ljubičaste boje sa 

tekstruisanim prstima za poboljšano mokro i suvo 

držanje, bez praha, visoke zatezne čvrstoće, otporne 

na medicinski laboratorijski nivo hemikalija, sa 

smanjenim potencijalom na alergijske reakcije. 

Halyard Health Purple Nitrile Exam Gloves-XL  

PEL-Preservation Equipment ili odgovarajuće 

1 pak 

8. Ultrazvučni 

ovlaživač – komplet 

240V  

Ultrazvučni ovlaživač sa kompletom creva od 1,6m i 

fitinga za povezivanje sa Restauratorskom olovkom. 

Ultrasonic Humidifier Kit 240V (attachments & hose) 

PEL-Preservation Equipment ili odgovarajuće 

2 kom 

9. Fleksibilni svetleći 

list za restauraciju 

papira 

Komplet sa pretvaračem i mrežnom utičnicom. 

Debljina manja od 1mm, bez UV zračenja, sa 

zanemarljivom toplotom i ravnomernim svetlom na 

celoj površini preko 2000 lux bez tamnih tačaka, sa 

podešavanjem željenog nivoa osvetljenja, model 

220/240V, ukupna dimenzija 406x508mm 

PEL-Preservation Equipment ili odgovarajuće  

2 kom 

10. Fleksibilni svetleći 

list za restauraciju 

papira 

Komplet sa pretvaračem i mrežnom utičnicom. 

Debljina manja od 1mm, bez UV zračenja, sa 

zanemarljivom toplotom i ravnomernim svetlom na 

celoj površini preko 2000 lux bez tamnih tačaka, sa 

podešavanjem željenog nivoa osvetljenja, model 

220/240V, ukupna dimenzija 610x610mm 

PEL-Preservation Equipment ili odgovarajuće 

2 kom 

11. Fleksibilni svetleći 

list za restauraciju 

papira 

Komplet sa pretvaračem i mrežnom utičnicom. 

Debljina manja od 1mm, bez UV zračenja, sa 

zanemarljivom toplotom i ravnomernim svetlom na 

celoj površini preko 2000 lux bez tamnih tačaka, sa 

podešavanjem željenog nivoa osvetljenja, model 

220/240V, ukupna dimenzija 610x915mm 

PEL-Preservation Equipment ili odgovarajuće 

1 kom 

12. USB kamera za 

pregled 

USB kamera sa softverom, fleksibilnom sondom, 

kablom 5m, prečnika 6mm, vodootporna IP-67, sa 6 

podesivih LED dioda, USB interfejsom za direkno 

povezivanje na računar, uz mogućnost snimanja 

podataka sa teško dostupnih mesta. Napajanje preko 

USB. PEL-Preservation Equipment ili odgovarajuće  

1 kom 

13. LED kontrolni 

komplet za pregled 

retkih dokumenata, 

umetničkih dela i dr. 

OPTIMAX™ Multi-Lite™ LED kontrolni komplet za 

pregled retkih dokumenata, pečata i zapisa, 

umetničkih dela, raznih uzoraka, bioloških i hemijskih 

mrlja i tragova, vrsta vlakana, raznih premaza, boja, 

1 kom 
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radiranja i ostalih ranijih intervencija kao i za rad više 

korisnika bez nošenja naočara i fotografisanje 

rezultata istraživanja. 

Laka bezžična aluminijumska lampa sa 8 zamenjivih 

LED glava sa unutrašnjim objektivom, izvorom 

svetlosti sa punim spektrom, sa osvetljenjem jedne 

talasne dužine u UV-A 365 nm, ljubičastom 410 nm, 

plavom 450 nm, cijan 500 nm, zelenom 525 nm, 

amber 590 nm, crvenom 630 nm i belom  6500°K 

svetlu; sa tri kontrastna filtera (žuti, narandžasti i 

crveni) i četiri para naočara (UV–apsorbujuće, žute, 

narandžaste i crvene kontrastne). 

Sa punjivom NiMH baterijom, punjačem 230V i 

elektronskim stabilizatorom jačine. 

OPTIMAX™ Multi-Lite™ LED Inspection Kit - 

OFK-8000A 

SPECTROLINE ili odgovarajuće   

14. Giljotina za 

restauraciju papira 

Profesionalna giljotina A3 formata, dužine sečenja 

460mm, kapaciteta sečenja 3,5mm, ukupne dimenzije 

513mm x 565mm, neto težine 14,5kg, sa 

visokokvalitetnim noževima od Solingen čelika, sa 

označenim linijama formata na stolu i dve mm skale. 

DAHLE 868 ili odgovarajuće  

1 kom 

15. Giljotina za 

restauraciju papira 

Komercialna giljotina A2 formata, sa ručnom D 

šipkom za stezanje i nožem za sečenje različitih 

materijala, dužine sečenja 700mm, kapaciteta sečenja 

3,5mm, ukupne dimenzije 550mm x 750mm, neto 

težine 23,3kg, sa visokokvalitetnim noževima od 

Solingen čelika, sa označenim linijama formata na 

stolu i dve mm skale. 

DAHLE 599 ili odgovarajuće 

1 kom 

 

Свако позивање у спецификацији на робни знак,патент,тип или произвођача 

праћено је речима „или одговарајуће“ 

Табела спецификације је због назива добра, модела, јединица  израђена  на 

латиничном    писму. 

   

 



Конкурсна документација ЈНМВ бр. 0122-12/17 – материјал за заштиту, страна 7 од 35 

 

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА И 

УПУТСТВО  КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

4.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 

ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава обавезне 

услове из члана 75. ЗЈН став 1. тачка 1), 2) и 4).  

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 

 да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;  

 да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре, као и  

 да је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. 

 

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 

рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на 

снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 

ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА  

 

 Наручилац у предметном поступку јавне набавке захтева следеће 

додатне услове за учешће, и то: 

 

  финансијски капацитет: да пословни рачун понуђача није био у блокади 

дужој од 7 дана за последњих 12 месеци од дана објављивања јавног позива  

 пословни капацитет: 
- да понуђач поседује важећи сертификат ISO 9001:2008 сертификат система 

менаџмента  квалитетом и 

- да је у периоду од две предходне године ( 2015 и 2016. године) остварио 

пословни приход у висини од најмање 3.000.000,00 динара,                 

 технички капацитет: да понуђач поседује или по другом основу користи  

једно регистровано  доставно  возилом 

 

 4.3. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ 

 

Подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. ЗЈН став 1. тачка 1), 2) 

и 4). 

Подизвођач испуњава обавезне услове тако што доказује: 

  да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;  

  да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
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привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре, као и   

  да је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. 

 

 

4.4. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ 

ПОНУЂАЧА 

 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. ЗЈН 

став 1. тачка 1), 2) и 4). 

Сваки понуђач из групе понуђача испуњава обавезне услове тако што доказује: 

  да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;  

  да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре, као и   

  да је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. 

 

 

4.5. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, испуњеност обавезних 

услова из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона о јавним набавкама, наведених у 

конкурсној документацији, доказује се достављањем Изјаве којом понуђач под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове утврђене 

Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом. Саставни део конкурсне 

документације је Образац наведене изјаве, који понуђач треба да попуни, потпише и овери 

печатом (Образац бр. 6). 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем испуњеност обавезних услова 

из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона о јавним набавкама, наведених у конкурсној 

документацији, доказује се достављањем Изјаве којом подизвођач под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове утврђене 

Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом. Уколико понуђач наступа 

са више подизвођача, образац наведене Изјаве треба умножити у довољном броју 

примерака. Саставни део конкурсне документације је Образац наведене изјаве, који 

подизвођач треба да попуни, потпише и овери печатом (Образац бр. 7). 

 

Уколико понуду подноси група понуђача испуњеност обавезних услова из члана 

75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона о јавним набавкама, наведених у конкурсној 

документацији, доказује се достављањем Изјаве којом сваки понуђач из групе 

понуђача под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 

испуњава услове утврђене Законом о јавним набавкама и конкурсном 

документацијом. Саставни део конкурсне документације је Образац наведене изјаве, који 

сваки понуђач из групе понуђача треба да попуни, потпише и овери печатом. У овом 
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случају образац наведене Изјаве треба умножити у довољном броју примерака (Образац 

бр. 8).  

  

Услов из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама понуђач доказује писаном 

Изјавом датом под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу и иста је 

саставни део ове Конкурсне документације (Образац бр. 13). 

 

           Неопходан финансијски капацитет доказује се достављањем Потврде Народне 

банке Србије о броју дана неликвидности за тражени период. 

 Понуђач може да достави Потврду НБС о броју дана неликвидности или да на 

обрасцу понуде наведе интернет адресу где Наручилац може да изврши увид у тражени 

податак или да сачини изјаву (у слободној форми) у којој ће навести интернет адресу где 

Наручилац може да изврши увид у тражени податак. 

Неопходан пословни капацитет доказује се достављањем  копије важећег 

сертификата ИСО 9001:2008 и достављањем Потврде/референце према моделу из 

конкурсне документације  ( Образац бр.15). 

Неопходан технички капацитет доказује се достављањем  извода са читача 

саобраћајне дозволе или  уговора о закупу или лизингу. 

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, 

чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оргинале или оверене копије 

свих или појединих доказа о испуњености услова. 

 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа. 

Нaручилaц нe мoжe oдбити кao нeприхвaтљиву, пoнуду зaтo штo нe сaдржи дoкaз 

oдрeђeн oвим зaкoнoм или кoнкурснoм дoкумeнтaциjoм, aкo je пoнуђaч, нaвeo у пoнуди 

интeрнeт стрaницу нa кojoj су трaжeни пoдaци jaвнo дoступни.  

Aкo пoнуђaч имa сeдиштe у другoj држaви, нaручилaц мoжe дa прoвeри дa ли су 

дoкумeнти кojимa пoнуђaч дoкaзуje испуњeнoст трaжeних услoвa издaти oд стрaнe 

нaдлeжних oргaнa тe држaвe.  

Aкo сe у држaви у кojoj пoнуђaч имa сeдиштe нe издajу дoкaзи из члaнa 77. Закона о 

јавним набавкама, пoнуђaч мoжe, умeстo дoкaзa, прилoжити свojу писaну изjaву, дaту пoд 

кривичнoм и мaтeриjaлнoм oдгoвoрнoшћу oвeрeну прeд судским или упрaвним oргaнoм, 

jaвним бeлeжникoм или другим нaдлeжним oргaнoм тe држaвe. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача 

ради утврђивања испуњености услова. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до 

доношења одлуке о додели уговора, односно закључења уговора, односно током важења 

уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин. 
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5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

Упутство понуђачима како да сачине понуду (у даљем тексту: упутство) садржи 

следеће податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под 

којима се спроводи поступак јавне набавке. 

 

5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ 

 

Понуда мора бити сачињена на српском језику.  

 

5.2. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ  

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

 Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из 

Конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена - откуцана 

или написана необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране овлашћеног лица 

понуђача. 

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се 

приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су 

саставни део Конкурсне документације. 

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком – спиралом. 

 Начин подношења понуда и рок за подношење понуда: 

Понуде са припадајућом документацијом се подносе у затвореној коверти или кутији на 

адресу наручиоца: Библиотека Матице српске, Матице српске 1, Нови Сад, са обавезном 

назнаком на лицу коверте којој је на предњој страни написан текст: „Понуда – не отварати 

– Набавка добара – Материјал за заштиту-рестаурација и конзервација, ЈНМВ бр. 0122-

12/17, поштом или лично. На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача, 

број телефона као и име и презиме лица за контакт. У случају да понуду подноси група 

понуђача, на полеђини коверте је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 

навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди, број телефона као и име и 

презиме лица за контакт. Понуде морају бити у целини припремљене у складу са позивом 

и конкурсном документацијом. Понуда се сачињава на српском језику, а цена се изражава 

у динарима, и иста мора бити фиксна тј. не може се мењати. Понуда се саставља тако што 

Понуђач уписује тражене податке у преузете оригиналне обрасце који су саставни део 

конкурсне документације, који морају бити потписани и оверени печатом овлашћеног 

лица. Измена било ког обрасца није дозвољена и понуде са измењеним обрасцима ће бити 

одбијене. Код сачињавања понуда, Понуђачи се морају придржавати упутстава и захтева 

из конкурсне документације. Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Рок за подношење понуда је 17.  НОВЕМБАР 2017. године до 09,00 часова. 

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца до 17. 

НОВЕМБРА 2017. године до 09,00 часова. Неблаговремене понуде неће се разматрати, 

него ће се неотворене вратити понуђачу. 

Место, време и начин отварања понуда:  

Јавно отварање понуда извршиће се 17.  НОВЕМБРА 2017.  године у 9,30 часова у 

Библиотеци Матице српске, Матице српске 1, Нови Сад, у канцеларији помоћника 

управника за правне и опште послове.  
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Јавном отварању понуда могу да присуствују овлашћени представници понуђача. 

Овлашћење за присуствовање јавном отварању понуда мора бити потписано, заведено и 

оверено печатом понуђача. 

Сви обрасци у Конкурсној документацији морају бити попуњени, оверени и 

потписани од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико група понуђача подноси 

заједничку понуду, обрасце попуњава, оверава и потписује овлашћено лице понуђача - 

члана групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем. Ако понуђач учествује са подизвођачем, 

обрасце попуњава, оверава и потписује овлашћено лице понуђача. 

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у конкурсној документацији 

и накнадно послатим додатним информацијама и објашњењима или изменама и допунама. 

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни 

конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници. Ако наручилац измени или допуни 

конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, 

наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 

продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 

нити да допуњује конкурсну документацију. 

 

5.3. ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ ДА 

ПОДНЕСЕ ПОНУДУ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА И УПУТСТВО О НАЧИНУ 

НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА, УКОЛИКО ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ОБЛИКОВАН У ВИШЕ ПАРТИЈА 

 

 Предметна јавна набавка је обликована у две партије. Понуђач може да поднесе 

само једну понуду за једну или обе партија.  

Уколико се понуда односи на целокупну набавку мора бити састављена тако да се свака 

партија може оцењивати и уговарати посебно. 

 

 

5.4. КОМУНИКАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Кoмуникaциja сe у пoступку jaвнe нaбaвкe и у вeзи сa oбaвљaњeм пoслoвa jaвних 

нaбaвки oдвиja писaним путeм, oднoснo путeм пoштe, eлeктрoнскe пoштe или фaксoм, кao 

и oбjaвљивaњeм oд стрaнe нaручиoцa нa Пoртaлу jaвних нaбaвки. 

Aкo je дoкумeнт из пoступкa jaвнe нaбaвкe дoстaвљeн oд стрaнe нaручиoцa или 

пoнуђaчa путeм eлeктрoнскe пoштe или фaксoм, стрaнa кoja je извршилa дoстaвљaњe 

дужнa je дa oд другe стрaнe зaхтeвa дa нa исти нaчин пoтврди приjeм тoг дoкумeнтa, штo 

je другa стрaнa дужнa и дa учини кaдa je тo нeoпхoднo кao дoкaз дa je извршeнo 

дoстaвљaњe.  
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5.5. СПИСАК ОСТАЛЕ ОБАВЕЗНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Приликом подношења понуде понуђач је дужан да достави и: 

- попуњен, потписан и оверен печатом образац Изјаве о испуњавању услова 

за понуђача (Образац 6. који је саставни део конкурсне документације);  

- попуњен, потписан и печатом оверен образац  Изјаве о испуњавању услова 

за подизвођача (Образац 7. који је саставни део конкурсне документације 

који достављају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем); 

- попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве о испуњавању услова 

за сваког од понуђача из групе понуђача (Образац 8. који је саставни део 

конкурсне документације који достављају само они понуђачи који подносе 

заједничку понуду); 

- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 

обавезују на извршење јавне набавке – уколико понуду подноси група 

понуђача – потписан и оверен од стране свих понуђача из групе понуђача. 

- попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде (Образац 9. који је 

саставни део конкурсне документације); 

- Модел уговора попуњен на свим местима где је то предвиђено, потписан и 

оверен печатом на последњој страни модела уговора, чиме потврђује да 

прихвата елементе модела уговора (Образац 10. који је саставни део 

конкурсне документације); 

- У случају подношења понуде са подизвођачима, у моделу уговора морају 

бити наведени сви подизвођачи. 

- У случају подношења заједничке понуде сви понуђачи из групе понуђача 

морају бити наведени у моделу уговора. 

- Образац структуре  цене  са упутством како да се попуни, попуњен, 

потписан и оверен печатом (Образац 11. који је саставни део конкурсне 

документације); 

- попуњен, потписан и оверен печатом  образац Изјаве о независној понуди 

(Образац 12. који је саставни део конкурсне документације); 

- попуњен, потписан  и оверен печатом Изјаве о поштовању обавеза из 

члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама (Образац 13. који је саставни 

део конкурсне документације); 

- Понуда може да садржи попуњен, потписан и оверен печатом образац 

Трошкови припремања понуде Понуђач може да у оквиру понуде достави 

укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Трошкове 

припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова. Ако је поступак јавне набавке 

обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да 

понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у 

складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих 

трошкова у својој понуди (Образац 14. који је саставни део конкурсне 

документације). 

- попуњен, потписан и печатом оверен од стране референтног Наручиоца, 

образац Потврде/референце (Образац  бр.15. који је саставни део конкурсне 

документације)  



Конкурсна документација ЈНМВ бр. 0122-12/17 – материјал за заштиту, страна 13 од 35 

 

5.6. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 

 Понуде са варијантама нису дозвољене. 

 

5.7. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 

 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, 

на начин на који се понуда подноси. Измена, допуна или опозив понуде се доставља, 

поштом или непосредно, на адресу Наручиоца: Библиотека Матице српске, Матице српске 

1, Нови Сад. На коверти мора бити назначено да ли је у питању измена, допуна или 

опозив, као и предмет и редни број јавне набавке и број партије. 

 

 5.8. САМОСТАЛНО УЧЕШЋЕ, УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ И СА 

ПОДИЗВОЂАЧЕМ  

 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. 

 

5.9. АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

Уколико понуђач ангажује подизвођача дужан је да у својој понуди наведе 

проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу и део предмета набавке 

који ће се извршити преко подизвођача. Проценат укупне вредности набавке који ће 

понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50 %. 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 

подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и 

понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза 

из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број 

подизвођача. 

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 

супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако 

би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац је 

дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је 

на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, 

ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну 

сагласност наручиоца. 

 

5.10. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Понуду може поднети група понуђача.  

Сaстaвни дeo зajeдничкe пoнудe je спoрaзум кojим сe пoнуђaчи из групe мeђусoбнo 

и прeмa нaручиoцу oбaвeзуjу нa извршeњe jaвнe нaбaвкe, a кojи сaдржи:  

1) пoдaткe o члaну групe кojи ћe бити нoсилaц пoслa, oднoснo кojи ћe пoднeти 

пoнуду и кojи ћe зaступaти групу пoнуђaчa прeд нaручиoцeм и  

2) oпис пoслoвa свaкoг oд пoнуђaчa из групe пoнуђaчa у извршeњу угoвoрa. 
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Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 

према наручиоцу. 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 

јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.  

 

5.11. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, РОК ВАЖЕЊА 

ПОНУДЕ И ДРУГО 

 

Начин плаћања: уплата на рачун понуђача. Авансно плаћање није дозвољено. 

Рок плаћања: рок плаћања је 15 дана  од дана пријема  исправно сачињеног рачуна 

за испоручена добра. 

Рок испоруке: Понуђач се обавезује да испоручује предметна добра након 

договора са наручиоцем. 

Гарантни рок: према гаранцији произвођача. 

Место испоруке: У седишту наручиоца, Библиотеке Матице српске, Матице 

српске 1, 21104 Нови Сад. 

Рок важења понуде: Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана 

отварања понуда.  

 

 5.12. ВАЛУТА И НАЧИН ИЗРАЖАВАЊА ЦЕНЕ 

 

Цена у понуди се исказује у динарима, са и без ПДВ – а, и мора бити фиксна. 

Понуђене цене су фиксне током рока важења уговора и не могу се мењати. Цену треба 

формирати тако да обухвати све трошкове које понуђач има у предметној набавци. 

Осим вредности добара, цена обухвата и трошкове транспорта, утовара, истовара, 

паковања и помоћних и заштитних средстава потребних да се спрече оштећења или 

губитак добара. 

Плаћање ће се вршити на основу рачуна који издаје понуђач у свему и на начин и 

условима утврђеним уговором. 

 Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 

складу са чланом 92. Закона, односно тражиће образложење свих њених саставних делова 

које сматра меродавним. 

            5.13. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Наручилац не захтева средства финансијског обезбеђења. 

 

 5.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА 

 

Зaинтeрeсoвaнo лицe мoжe, у писaнoм oблику трaжити oд нaручиoцa дoдaтнe 

инфoрмaциje или пojaшњeњa у вeзи сa припрeмaњeм пoнудe, при чeму мoжe дa укaжe 
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нaручиoцу и нa eвeнтуaлнo уoчeнe нeдoстaткe и нeпрaвилнoсти у кoнкурснoj 

дoкумeнтaциjи, нajкaсниje пeт дaнa прe истeкa рoкa зa пoднoшeњe пoнудe. 

Нaручилaц je дужaн дa у рoку oд три дaнa oд дaнa приjeмa зaхтeвa, oдгoвoр oбjaви 

нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нa свojoj интeрнeт стрaници. 

Додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде понуђач може 

тражити искључиво у писаном облику, доставом захтева на адресу: Библиотека Матице 

српске, Нови Сад, Матице српске бр. 1, или путем електронске поште e-mail: 
mmiric@bms.ns.ac.rs са обавезном назнаком: „Захтев за додатним информацијама или 

појашњењима конкурсне документације за јавну набавку мале вредности – Материјал за 

заштиту-рестаурација и конзервација,  ЈНМВ бр. 0122-12/17". 

  

5.15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА 

  

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код 

понуђача односно његовог подизвођача. 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.  

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

5.16. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

Критеријум за доделу уговора за предметну јавну набавку је најнижа понуђена 

цена. 

 

5.17. ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

 

Уколико два или више понуђача имају понуде са истом понуђеном ценом, уговор за 

предметну набавку ће се доделити понуђачу чијa понуда је прва примљена и заведена код 

наручиоца. 

 

5.18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

 

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе 

које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у 

време подношења понуде. Образац 13 – Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. 

Закона о јавним набавкама. 

 

 

5.19. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.  

 

mailto:mmiric@bms.ns.ac.rs


Конкурсна документација ЈНМВ бр. 0122-12/17 – материјал за заштиту, страна 16 од 35 

 

5.20. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

 

 Зaхтeв зa зaштиту прaвa мoжe дa пoднeсe пoнуђaч, пoднoсилaц приjaвe, кaндидaт, 

oднoснo зaинтeрeсoвaнo лицe, кojи имa интeрeс зa дoдeлу угoвoрa, oднoснo oквирнoг 

спoрaзумa у кoнкрeтнoм пoступку jaвнe нaбaвкe и кojи je прeтрпeo или би мoгao дa 

прeтрпи штeту збoг пoступaњa нaручиoцa прoтивнo oдрeдбaмa oвoг зaкoнa (у дaљeм 

тeксту: пoднoсилaц зaхтeвa). 

 Зaхтeв зa зaштиту прaвa пoднoси сe нaручиoцу, a кoпиja сe истoврeмeнo дoстaвљa 

Рeпубличкoj кoмисиjи.  

 Зaхтeв зa зaштиту прaвa мoжe сe пoднeти у тoку цeлoг пoступкa jaвнe нaбaвкe, прoтив 

свaкe рaдњe нaручиoцa, oсим aкo Зaкoнoм о јавним набавкама ниje другaчиje oдрeђeнo.  

 Зaхтeв зa зaштиту прaвa кojим сe oспoрaвa врстa пoступкa, сaдржинa пoзивa зa 

пoднoшeњe пoнудa или кoнкурснe дoкумeнтaциje смaтрaћe сe блaгoврeмeним aкo je 

примљeн oд стрaнe нaручиoцa нajкaсниje три дaнa прe истeкa рoкa зa пoднoшeњe пoнудa, 

бeз oбзирa нa нaчин дoстaвљaњa и укoликo je пoднoсилaц зaхтeвa у склaду сa члaнoм 63. 

стaв 2. Зaкoна о јавним набавкама укaзao нaручиoцу нa eвeнтуaлнe нeдoстaткe и 

нeпрaвилнoсти, a нaручилaц истe ниje oтклoниo.  

 Зaхтeв зa зaштиту прaвa кojим сe oспoрaвajу рaдњe кoje нaручилaц прeдузмe прe 

истeкa рoкa зa пoднoшeњe пoнудa, a нaкoн истeкa рoкa из члaна 63. стaв 3. Зaкoна о јавним 

набавкама, смaтрaћe сe блaгoврeмeним укoликo je пoднeт нajкaсниje дo истeкa рoкa зa 

пoднoшeњe пoнудa.  

 Пoслe дoнoшeњa oдлукe o дoдeли угoвoрa, рoк зa пoднoшeњe зaхтeвa зa зaштиту 

прaвa je пeт дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa oдлукe нa Пoртaлу jaвних нaбaвки. 

 Зaхтeвoм зa зaштиту прaвa нe мoгу сe oспoрaвaти рaдњe нaручиoцa прeдузeтe у 

пoступку jaвнe нaбaвкe aкo су пoднoсиoцу зaхтeвa били или мoгли бити пoзнaти рaзлoзи зa 

њeгoвo пoднoшeњe прe истeкa рoкa зa пoднoшeњe зaхтeвa из ст. 3. и 4. члaнa 149. Зaкoна о 

јавним набавкама, a пoднoсилaц зaхтeвa гa ниje пoднeo прe истeкa тoг рoкa.  

 Aкo je у истoм пoступку jaвнe нaбaвкe пoнoвo пoднeт зaхтeв зa зaштиту прaвa oд 

стрaнe истoг пoднoсиoцa зaхтeвa, у тoм зaхтeву сe нe мoгу oспoрaвaти рaдњe нaручиoцa зa 

кoje je пoднoсилaц зaхтeвa знao или мoгao знaти приликoм пoднoшeњa прeтхoднoг зaхтeвa.  

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике 

Србије уплати таксу у износу од 60.000 динара. 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Зaкoна о јавним 

набавкама, прихватиће се: 

1.) Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Зaкoна о јавним 

набавкама која садржи следеће елементе: 

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи 

податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и 

датум извршења налога. 

(3) износ таксе из члана 156. Зaкoна о јавним набавкама чија се уплата врши; 

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев 

за заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права; 
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(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке. 

2.) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 

банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе 

наведене под тачком 1. 

3.) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 

Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце 

захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог 

рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, 

корисници средстава организација за обавезно социјално 

осигурање и други корисници јавних средстава); 

 4.) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе 

из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту 

права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у 

складу са законом и другим прописом. 

 

5.21. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

 

 Нaручилaц мoжe зaкључити угoвoр o jaвнoj нaбaвци, нaкoн дoнoшeњa oдлукe o 

дoдeли угoвoрa, aкo у рoку прeдвиђeнoм oвим зaкoнoм ниje пoднeт зaхтeв зa зaштиту 

прaвa или je зaхтeв зa зaштиту прaвa oдбaчeн или oдбиjeн.  

 Нaручилaц мoжe и прe истeкa рoкa зa пoднoшeњe зaхтeвa зa зaштиту прaвa 

зaкључити угoвoр o jaвнoj нaбaвци aкo je пoднeтa сaмo jeднa пoнудa. 

 Нaручилaц je дужaн дa угoвoр o jaвнoj нaбaвци дoстaви пoнуђaчу кojeм je угoвoр 

дoдeљeн у рoку oд oсaм дaнa oд дaнa прoтeкa рoкa зa пoднoшeњe зaхтeвa зa зaштиту 

прaвa. 

 Aкo нaручилaц нe дoстaви пoтписaн угoвoр пoнуђaчу у наведеном рoку пoнуђaч 

ниje дужaн дa пoтпишe угoвoр штo сe нeћe смaтрaти oдустajaњeм oд пoнудe и нe мoжe 

збoг тoгa снoсити билo кaквe пoслeдицe, oсим aкo je пoднeт блaгoврeмeн зaхтeв зa 

зaштиту прaвa.  

 Aкo пoнуђaч кojeм je дoдeљeн угoвoр oдбиje дa зaкључи угoвoр o jaвнoj нaбaвци, 

нaручилaц мoжe дa зaкључи угoвoр сa првим слeдeћим нajпoвoљниjим пoнуђaчeм.  

    Комисија за јавну набавку 

1. Горан Влаховић, с.р. 

                                                               2. Гордана Ђилас  с.р. 

                                                             3. Милена Мирић  с.р. 
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6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОНУЂАЧА  

у поступку ЈНМВ бр. 0122-12/17 

 

 

 У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

 

Понуђач  _____________________________________________ у поступку јавне набавке 

мале вредности  – набавка материјала за заштиту, ЈНМВ бр. 0122-12/17, испуњава све 

услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона о јавним набавкама, наведених у 

конкурсној документацији, и то: 

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре; 

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији); 

-  Пословни рачун понуђача није био у блокади дужој од 7 дана за последњих 12 месеци 

од дана објављивања јавног позива;  

- Понуђач поседује важећи сертификат ISO 9001:2008 сертификат система менаџмента  

квалитетом;  

-  У периоду од две предходне године (2015. и 2016. године) понуђач је остварио пословни 

приход у висини од најмање 3.000.000,00 динара; 

-  Понуђач поседује или по другом основу користи  једно регистровано  доставно  возило. 

 

 

 

 

 

Датум: 

____________________ 

 Понуђач: 

   

 М.П.  

  потпис овлашћеног лица понуђача 
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7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА  

у поступку ЈНМВ бр. 0122-12/17 

 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

 

Подизвођач ____________________________________________ у поступку јавне набавке 

мале вредности – набавка материјала за заштиту, ЈНМВ бр.  0122-12/17 испуњава све 

услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона о јавним набавкама, и то: 

 

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре; 

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији); 

 

 

 

Напомена:Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана 

од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  

Датум: 

____________________ 

 Подизвођач: 

   

 М.П.  

  потпис овлашћеног лица 

подизвођача 
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8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА СВАКОГ ОД ПОНУЂАЧА 

ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  

у поступку ЈНМВ бр. 0122-12/17 

 

 

 

 У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

     

И З Ј А В У 

 

 

Понуђач  _____________________________________________ у поступку јавне набавке 

мале вредности  – набавкаматеријала за заштиту, ЈНМВ бр. 0122-12/17, испуњава све 

услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона о јавним набавкама, наведених у 

конкурсној документацији, и то: 

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре; 

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији); 

- Понуђач испуњава и следеће додатне услове: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

 

 

Напомена: Достављају само они понуђачи који подносе заједничку понуду. У случају 

подношења заједничке понуде сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне 

услове док додатне услове понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно. Уколико понуду 

подноси група понуђача потребно је да се наведени образац изјаве фотокопира у 

довољном броју примерака и попуни за сваког члана из групе понуђача (као и за носиоца 

посла групе понуђача). Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

Датум: 

____________________ 

 Понуђач: 

 

 

  

 М.П.  

  потпис овлашћеног лица понуђача 
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9.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

ЈНМВ бр. 0122-12/17 

 

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача  

Адреса понуђача  

Матични број  

ПИБ  

Број текућег рачуна и 

назив банке  

Одговорна особа 

(потписник уговора)  

Телефон  

Телефакс  

Електронска пошта  

Особа за контакт  

 

 

 

II  Понуду подносим (заокружити): 

1. самостално 

2. са подизвођачем 

3. као заједничку понуду 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу (III 

табела обрасца понуде) уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о 

свим учесницима заједничке понуде (IV табела обрасца понуде), уколико понуду подноси 

група понуђача. 
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III  ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

 

1.Назив подизвођача  

 
Адреса  

Матични број  

ПИБ  

Број текућег рачуна и назив банке  

 
Део предмета набавке коју ће извршити 

подизвођач 
 

Проценат укупне вредности набавке коју ће 

извршити подизвођач 
 

Телефон/факс  

Електронска пошта  

Особа за контакт  

2.Назив подизвођача  

 
Адреса  

Матични број  

ПИБ  

Број текућег рачуна и назив банке  

 
Део предмета набавке коју ће извршити 

подизвођач 
 

Проценат укупне вредности набавке коју ће 

извршити подизвођач 
 

Телефон/факс  

Особа за контакт  

 

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који 

понуду подносе са подизвођачем. Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача 

од места предвиђених у табели потребно је да се наведени образац копира у довољном 

броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.  
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IV ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ   

       

1. Назив учесника у заједничкој 

понуди  

  

 

 

 Адреса  

Матични број  

ПИБ  

Број текућег рачуна и назив 

банке 

 

 

Телефон/факс  

Електронска пошта  

Особа за контакт  

2. Назив учесника у заједничкој  

понуди 
 

Адреса  

Матични број  

ПИБ  

Број текућег рачуна и назив 

банке 

 

 

Телефон/факс  

Електронска пошта  

Особа за контакт  

 

 

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику заједничке понуде“ попуњавају само они 

понуђачи који подносе заједничку понуду. Уколико заједничка понуда обухвата већи број 

понуђача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 

довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача.   
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V. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: МАТЕРИЈАЛ ЗА ЗАШТИТУ- РЕСТАУРАЦИЈА И 

КОНЗЕРВАЦИЈА 

 

  
Укупна понуђена цена  без ПДВ-а. _______________________ 

 

Укупна понуђена цена  са ПДВ-ом. _______________________ 

 

 

  

 

Рок важења понуде: ______ дана од дана отварања понуда. (минимално 30 дана од дана 

отварања понуда) 

 

 

                                                               

Датум: ____________________  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ 

ЛИЦА ПОНУЂАЧА 

 

   

   

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

 М. П.  
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10. МОДЕЛ УГОВОРА 

у поступку ЈНМВ  бр. 0122-12/17 

 
 
Закључен између: 
 

Библиотеке Матице српске, са седиштем у Новом Саду, улица Матице српске 1, ПИБ: 

100238983, Матични број: 08068402, Број рачуна: 840-151664-66, Министарство 

финансија, Управа за трезор, Филијала Нови Сад, коју заступа управник Селимир 

Радуловић (у даљем тексту: Наручилац) 

и 

............................................................................................................... са седиштем у 

............................................, улица .................................................................., 

ПИБ:...................................... Матични број: ...................................... 

 Број рачуна: ................................ Назив банке:................................................, кога заступа 

...............................................................................(у даљем тексту: Понуђач) 

 

 

 

 

АКО ЈЕ ПОНУДА ДАТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА: 
 
Понуђач је део  набавке која је предмет овог уговора и то  
___________________________________________________________________________ 

(навести део предмета који ће изврщити подизвођач) 
 
поверио подизвођачу _________________________________________________________ 

(навести пословно име подизвођача) 
 
из __________________, ул.__________________________________________, бр._____, а щто чини  
_______% пд укупнп угпворене вреднпсти. 

 

 

Понуђач је део  набавке која је предмет овог уговора и то  
___________________________________________________________________________ 

(навести део предмета који ће изврщити подизвођача) 
 
поверио подизвођачу _____________________________о 

) 
 
из __________________, ул.__________________________________________, бр._____, а щто чини  
_______% од укупне уговорене вредности. 

 
За уредно изврщење  уговорних обавеза од стране подизвођача одговара Понуђач, као да је сам 

изврщио део ове набавке. 
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АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: 
 
2. Групе понуђача коју чине: 

2.1_____________________________________________________ из _____________, 
(навести пословно име из извода АПР) 

 
ул. ____________________________________________________ бр____, и 

 
2.2_____________________________________________________ из _____________, 

(навести пословно име из извода АПР) 
 
ул. ____________________________________________________ бр____, 

 
2.3_____________________________________________________ из _____________, 

(навести пословно име из извода  АПР) 
 
ул. ____________________________________________________ бр____ 

 
 а коју заступа______________________________________. 
                                                                     (навести име и презиме) 

 

На основу Споразума о  извршењу јавне набавке број:__________________ од  
__________________. године  који  је саставни део овог уговора,  потписници Споразума  су се 
сагласили  да заједнички пуномоћник групе понуђача  буде ________________________________, 
директор 

__________________________________ 
(навести име и презиме)) 

 

(навести скраћенп пословно  име из АПР)  

 
из _________________, ул. ___________________________ бр. ______ који је овлащћен да 
предузима све потребне правне радње у поступку предметне јавне набавке. 
  

Чланови  конзорцијума (групе понуђача) одговарају неограничено солидарно Наручиоцу за 
изврщење преузетих обавеза.
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Члан 1. 
 

           Уговорне стране претходно констатују да је Наручилац спровео поступак јавне 

набавке мале вредности бр. 0122-12/17 – материјал за заштиту - рестаурација и 

конзервација и донео Одлуку о додели уговора број _____________ од ____________ 

године  понуђачу __________ 
 

Члан 2. 

 

Укупна вредност уговора из члана 1 износи  ____________ динара без ПДВ-а, 

односно _____________ динара са ПДВ-ом. 

 

Уговорена цена  је фиксна и не може се мењати за време трајања уговора, услед 

повећања цене елемената на основу којих је одређена. Осим цене добара из 

спецификације, цена обухвата и трошкове  испоруке,транспорта, утовара, истовара, 

паковања и помоћних и заштитних средстава потребних да се спрече оштећења 

 

Члан 3. 

 

 Наручилац ће позвати писмено Понуђача да испоручи добра. Понуђач се 

обавезује да их испоручи у року од пет дана. 

Уколико Понуђач својом кривицом, прекорачи рок из става 1. дужан је да 

Наручиоцу, на име пенала надокнади 0,5% од вредности неизвршене испоруке  добара 

за сваки дан кашњења, а највише 5% од укупне вредности неизвршене испоруке, са 

ПДВ-ом. Исплата уговорене казне извршава се без претходног прихватања Понуђача, 

умањењем рачуна. 

 

Члан 4. 

 

Уговорне стране су сагласне да је место испоруке добара из члана 1. уговора 

буде Библиотека Матице српске, Матице српске 1, Нови Сад. 

 

Члан 5. 

 

Понуђач је дужан да добра која су предмет уговора превезе транспортним 

средством, у одговарајућој амбалажи, ради обезбеђења квалитетне заштите добара с 

обзиром на њихова својства. 

 

Члан 6. 

 

Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом пријема добара утврди да иста 

нису саобразна конкурсној документацији, писменим путем ће одмах обавести 

Понуђача  и захтевати  нову испоруку, у року од осам дана. 

 

У случају из претходног става, Понуђач је дужан да у остављеном року 

испоручи Наручиоцу добра која су предмет уговора.  
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Члан 7. 

 

Овај уговор важи до реализације уговорене вредности из члана 2. овог 

Уговора,а најдуже до краја 2017. године. 

 

Члан 8. 

 

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној 

страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве.   

 

Члан 9. 

 

 За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона 

о облигационим односима. 

 

Члан 10. 

 

 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.  

Уколико до споразума не дође, спор ће се решавати пред надлежним судом у  

Новом Саду. 

 

Члан 11. 

 

 Овај уговор је сачињен у 4 (четири) једнака примерака од којих 2 (два) 

примерка задржава Наручилац, а 2 (два) примерка Понуђач. 

 

           

        НАРУЧИЛАЦ                     ПОНУЂАЧ 

________________________                                                     ____________________        

Библиотека Матице српске 

 

 

Напомена: 

Модел уговора је потребно попунити, потписати и печатом оверити. 

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 

понуђачем. Наручилац ће ако добављач без оправданих разлога одбије да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке 

доставити доказ негативне референце. 
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11. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

у поступку ЈНМВ  бр. 0122-12/17 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Vuneni filc za 

restauraciju papira 

10 m m      

2. Evolon 1 rol      

3. Emergency 

Response and 

Salvage Wheel 

English 

1 kom      

4. Conservation Work 

Station from PEL 

 

1 kom      

5. Nitrilne rukavice M 2 pak      
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6. Nitrilne rukavice L 1 pak      

7. Nitrilne rukavice 

XL 

1 pak      

8. Ultrazvučni 

ovlaživač – komplet 

240V  

2 kom      

9. Fleksibilni svetleći 

list za restauraciju 

papira 

2 kom      

10. Fleksibilni svetleći 

list za restauraciju 

papira 

2 kom      

11. Fleksibilni svetleći 

list za restauraciju 

papira 

1 kom      

12. USB kamera za 

pregled 

1 kom      

13. LED kontrolni 

komplet za pregled 

retkih dokumenata, 

umetničkih dela i 

dr. 

1 kom      

14. Giljotina za 

restauraciju papira 

1 kom      



 

Конкурсна документација ЈНМВ бр. 0122-10/16 – Материјал за заштиту 
страна 31 од 35 

 

 

                                                                                                        Укупна цена без ПДВ-а  

                                                                                           Укупан износ ПДВ-а  

                                                                                                         Укупна цена са ПДВ-ом  

 

 Свако позивање у табели обрасца структуре цене на робни знак, патент, типа или произвођача  праћено  је речима „или одговарајуће“. 

 

Датум:_________________                                                            М.П.            Потпис овлашћеног лица понуђача                 

                                                       

                                                                                                                                                             _____________________________ 

                                                                                                                           

 

Напомене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, у колону 7. 

уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са 

траженим количинама (које су наведене у колони 4.), у колону 8. уписати износ ПДВ-а на укупну цену из колоне 7, у колону 9. уписати 

колико износи укупна цена са ПДВ-ом и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6.) са траженим 

количинама (које су наведене у колони 4.) 

- на крају уписати укупну цену понуде без ПДВ-а, укупан износ ПДВ-а и укупну цену понуде са ПДВ-ом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Giljotina za 

restauraciju papira 

1 kom      
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12. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  

у поступку ЈНМВ  бр. 0122-12/17 

 

 

Понуђач: _____________________________________  

 

 

У складу са чл. 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу изјављујемо да понуду, подносимо независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима.  

 

                         потпис овлашћеног лица понуђача 

 

  

               ____________________________ 

 

 

 

 

                                                              М.П.        

 

Датум: ____________________ 
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13. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА  

у поступку ЈНМВ  бр. 0122-12/17 

 

 

 

 

Понуђач: _____________________________________  

 

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 

изјављујемо да смо при састављању понуде поштовали обавезе које произлазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде. 

 

 

                                                                  потпис овлашћеног лица понуђача   

    

 

                _____________________________ 

                  

 

 

 

                                                           М.П.                    

Датум: ____________________ 

Место: ____________________ 
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 14. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  

  у поступку ЈНМВ  бр. 0122-12/17 

 

 

 

 

Понуђач: _____________________________________  

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), прилажемо структуру трошкова насталих приликом 

припреме понуде у поступку ЈНМВ бр. 0122-12/17. 

 

 

РЕДНИ  

БРОЈ 
ВРСТА ТРОШКОВА ИЗНОС (У ДИНАРИМА) 

1.  
 

 

2.  
 

 

3.  
 

 

4.  
 

 

5.   

УКУПНО: 
 

 

 

 

 

 

 

    потпис овлашћеног лица понуђача   

 

               _____________________________ 

 

                                                       М.П.       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум: ____________________ 

Место: ____________________ 
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15. ПОТВРДА/РЕФЕРЕНЦЕ 

      у поступку ЈНМВ  бр. 0122-12/17 

 

 

Назив правног лица Купца/Наручиоца  

Седиште  

Улица и број  

Матични број  

ПИБ  

Број телефона  

 

 

ПОТВРДА 

 

 

Којом се потврђује да је Продавац / Понуђач                              

 

                   (Назив и седиште понуђача) 

 

у претходне две године (2015. и  2016. години) купцу / наручиоцу успешно извршио 

испоруку рачунарске опреме, у вредности од 

_________________________________________________________  динара без ПДВ-а 

словима: _____________________________________________________________ 

 

Ова потврда издаје се на захтев продавца / понуђача ради учешћа у поступку јавне 

набавке мале вредности- рачунарска опрема за потребе Библиотеке Матице српске бр. 

ЈНМВ 12/17 и у друге сврхе се не може користити. 

 

Да су подаци тачни својим потписом потврђује референтни Наручилац. 

 

 

         

                                                                                                    __________________ 

      М.П.     Потпис: 

Датум: __________________     

 

Напомена: 

 Уколико је потврда издата у некој страној валути Наручилац ће прерачун извршити по 

средњем курсу Народне банке на дан када је започето отварање понуде. 

 За аутентичност референци одговора понуђач 

 Образац копирати у довољан број примерака 

 Понуђач може доставити од једног наручиоца само једну потврду/референцу. 

 

 

 

 

 

 

 


