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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА

ЈАВНУ НАБАВКУ
„Набавка - штампање и испорука обрасца „Рачун за услуге изношења
смећа“ за период од годину дана од дана закључења уговора“
Бр.Јн-02/14

Жабаљ, јануар – фебруар 2014

Предмет и врста поступка: Јавна набавка услуга-„Набавка - штампање и
испорука обрасца „Рачун за услуге изношења смећа“ за период од годину
дана од дана закључења уговора“ – јавна набавка мале вредности.
Бр. набавке : 02/14

ЈКП „Ч И С Т О Ћ А“ ЖАБАЉ
Ж а б а љ, Светог Николе 7
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ:
Подаци о наручиоцу:
ЈКП „Ч И С Т О Ћ А“ ЖАБАЉ, Светог Николе 7, Ж а б а љ 21230,
Интернет страница наручиоца: www.cistocazabalj.co.rs
Електронска пошта: jkpcistocazabalj@gmail.com
Kонтакт: Радомир Злоколица, Директор. Тел 021/2100-429
На основу члана 53. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“
бр.124/2012) ЈКП “Чистоћа“ Жабаљ (у даљем тексту Наручилац) позива
понуђаче да поднесу своју писмену понуду у складу са конкурсном
документацијом, а на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке услуга, у
поступку јавне набавке мале вредности, дел.број 56-1/14 од 29.01.2014. године,
„Набавка - штампање и испорука обрасца „Рачун за услуге изношења
смећа“ за период од годину дана од дана закључења уговора“
Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном
документацијом и морају да испуњавају све услове за учешће у поступку јавне
набавке одређене Законом, а на основу позива.
Сходно Члану 62. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће истовремено са
објављивањем позива за подношење понуда, објавити конкурсну документацију на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

2) ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
2.1 Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке;
Предмет јавне набавке јесте услуге „Набавка - штампање и испорука обрасца
„Рачун за услуге изношења смећа“ за период од годину дана од дана
закључења уговора“
Ознака из општег речника набавке:
ШИФРА 79810000-УСЛУГЕ ШТАМПАЊА

3)
ВРСТУ,
ТЕХНИЧКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ
(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНУ И ОПИС
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,
РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ
ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.;
3.1.Врста, техничке карактеристике

За штампу користити 80гр папир формата А4.
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3.2. Количина и опис

Наручилац задржава право, да у складу са својим потребама купи „Рачун за
услуге изношења смећа“ у количини до 120.000 комада (листова), с тим да не
мора поручити целокупну количину из предметне јавне набавке.
Опис:
Двострана штампа у три боје (зеленом, црном и сивом) са два перфорирана дела.
-за штампу користити 80гр папир формата А4
-Образац Рачуна се састоји из:
1.Предња страна на којој се налазе: 3 лога ЈКП различитог облика, зелене боје; заглавље
са основним подацима ЈКП и један лого сиве боје ДДОР НОВИ САД. Покривеност бојомзелена 15%, црна 30%; сиве 5%; табеле: Подаци о услугама и износ услуга (прва табела),
уплатница за премију осигурања (друга табела) и уплатница за комуналне услуге (трећа
табела).
2. Задња страна на којој се налази текстуални садржај са логом ДДОР НОВИ САД;
покривеност бојом 40% црна.
Изглед Рачуна за услуге изношења смећа се налази на странама 18/19 (предња страна)
и 19/19 (задња страна) конкурсне документације.
3.3.Рок и начин извршења: Понуђач се обавезује да Наручиоцу испоручује услугу,

сукцесивно, према потребама Наручиоца, током трајања уговора, у количини до
10.000 комада (листова) месечно, односно до 120.000 комада (листова) током
трајања уговора и то у року од пет дана од дана пријема захтева од стране
наручиоца. Након попуњавања Рачуна за услуге изношења смећа од стране
Наручиоца, Понуђач исте преузима са адресе наручиоца и савија по
перфорираним деловима и савијене их враћа на адресу наручиоца у року од два
дана.
3.4. Место испоруке
-добара која су предмет јавне набавке, испоручују се на ардесу наручиоца.

4) ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ;
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5) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА;
(5.1). ПОНУЂАЧ У ПОСТУПКУ
СЛЕДЕЋЕ ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ:
Право на учешће у
Ред. поступку има понуђач
Број ако:

1.

2.

3.

4.

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;
да му није изречена
мера забране
обављања делатности,
која је на снази у
време објављивања
односно слања позива
за подношење понуда;

ЈАВНЕ

НАБАВКЕ

МОРА

ИСПУЊАВАТИ

ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ
УСЛОВА

Документ
достављен
(Да – Не)
Заокружује
Комисија
ЈН
(Да – Не)

Услове под тачкама 1-5, понуђачи
доказују подношењем потписане и
оверене
Изјаве понуђача која је дата под пуном
моралном, материјалном и кривичном
одговорношћу, и која чини саставни
елеменат
конкурсне
докумeнтације
(Образац 2)

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;
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5.

да
има
важећу
дозволу
надлежног
органа за обављање
делатности која је
предмет
јавне
набавке, ако је таква
дозвола
предвиђена
посебним прописом.
Понуђач доказује испуњеност услова из
тачке 6. достављањем следећих доказа:

-Да је обављао услуге

6.

које су предмет јавне
набавке у 2013. години.
-располаже довољним
техничким и
кадровским
капацитетима

1. Списак најважнијих испоручених
добара/извршених
услуга
односно
извршених
истоврсних
радова,
на
меморандуму Понуђача, за 2013. година,
са износима и листама купаца односно
наручилаца, у укупној минималној
вредности од 400.000, 00 динара.наручилац попуњава референтну листу која
је саставни део конкурсне документације.

(Да – Не)

2. да понуђач располаже са минимум
једним запосленим радником попуњена, потписана и оверена печатом
«Изјава о кадровској опремљености и
другим
експертима
који
раде
за
понуђача»

Подношењем понуде, Понуђач потврђује да је поштовао и поштује обавезе
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац
права интелектуалне својине.

(М.П.)

...........................................
потпис овлашћеног лица
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Образац 2

Под
пуном
моралном,
материјалном
и
кривичном
одговорношћу____________________________________
из
______________________,као
овлашћено
лице
Понуђача___________________________, у складу са чланом 77.
став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/2012), ради учешћа у поступку јавне набавке број 02/14,
„Набавка - штампање и испорука обрасца „Рачун за услуге
изношења смећа“ за период од годину дана од дана закључења
уговора“ даје следећу:

ИЗЈАВУ
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) 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;
3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања односно слања позива за подношење понуда;
4) 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;
5) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
6) да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач
гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Место и датум

...........................................

...........................................
(М.П.)

потпис овлашћеног лица
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6) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ;
Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима
наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи
поступак јавне набавке:
1) Понуда мора бити састављена на српском језику;
2) Понуда мора у потпуности да одговара захтевима из конкурсне
документације.
Захтеване карактеристике и количине предмета набавке, дате су у „Обрасцу
понуде“ и „Спецификацији“ које су саставни део конкурсне документације.
Испоручене услуге морају у целини да одговарају захтевима из конкурсне
документације.
Наручилац ће са изабраним понуђачем за набавку закључити одговарајући уговор.
У подношењу понуде понуђач ће поднети попуњени Образац понуде, као и све
друге обрасце који су саставни део конкурсне документације те осталу потребну
документацију.
Наручилац задржава право да:
- изабере једног понуђача
- одустане од вршења избора ако установи да ниједна понуда не одговара
захтевима из конкурсне документације
- одустане од избора из било ког другог разлога;
3) Није дозвољено подношење понуде са варијантама;
4) Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду најкасије у року
од 48 часова од времена које је одређено за подношење понуде, писменим захтевом
упућеним Наручиоцу, који мора да стигне наручиоцу пре истека наведеног рока,
без обзира на начин достављања.
5) Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује
у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких
понуда;
6) Уколико Понуђач ангажује подизвођача, дужан је да наведе у својој понуди
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета
набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у
случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу;
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 је дужан да за подизвођача фотокопира и достави Изјаву-Образац 2 из
конкурсне документације. (све у складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним
набавкама).
7) Уколико се понуда подноси као заједничка понуда, саставни део заједничке
понуде мора да буде споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
а) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
б) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
в) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
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г) понуђачу који ће издати рачун;
д рачуну на који ће бити извршено плаћање;
ђ) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора;
8) Максималан рок плаћања наручиоца за испоручена добра износи 15 дана, од
дана пријема појединачне фактуре, а по сукцесивној испоруци.
9) Плаћање ће бити вршено по следећој динамици: - након појединачне испоруке,
у року до 15 дана од дана испостављања документа по коме ће бити извршено
појединачно плаћање.
Цена треба да буде изражена у динарима, без ПДВ и мора бити фиксна. У
случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без
ПДВ, сматраће се, сагласно Закону о јавним набавкама, да је иста дата без ПДВ.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити
у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.;
Структура цене: У цени треба да су садржани сви пратећи трошкови, сходно
обрасцу структуре цене који чини саставни део ове конкурсне документације.
Наручилац је дужан да све евентуалне рекламације записнички констатује у року
од 2 дана од дана утврђивања недостатка, (уз поседовање фактуре или фискалног
исечка или другог одговарајућег документа), а Понуђач је дужан да евентуалне
недостатке у квантитету и квалитету добара отклони у примереном року
рачунајући од дана сачињавања записника о рекламацији.
Изузетно, Испоручилац има право да повећа цене по којима испоручује „Рачун за
услуге изношења смећа“, уколико дође до повећања цене изнад 5% од понуђене, у
складу са тржишним кретањима, уз претходно обавештавање Наручиоца.
10) Понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, уз напомену да се комуникација у
поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона односно писаним
путем- путем поште, електронске поште (jkpcistocazabalj@gmail.com) или факсом
на број 021-2100-430, најкасније у року од 24 часа од времена које је одређено као
рок за подношење понуда;
11) Наручилац, односно Комисија за спровођење јавне набавке има право, да у
складу са чланом 93. Закона о јавним набавкама, захтева додатна објашњења од
понуђача после отварања понуда и врши контролу код понуђача односно његовог
подизвођача;
12) Врста критеријума за доделу уговора: Критеријум за избор најповољније
понуде, под условима из овог позива биће Најнижа понужена цена
13) 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, (која је саставни део Изјаве о
испуњености услова-Обрасца 2);
14) Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје
наручиоцу.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
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примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређен рачун буџета
Републике Србије, уплати таксу у износу од: (члан 156)
1) 40.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком
поступку без објављивања позива за подношење понуда;
2) 80.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда
15) Уговор за предметну јавну набавку биће закључен са понуђачем којем је
додељен уговор, у року од пет дана од истека рока за подношење захтева за
заштиту права из члана 149. став 6. Закона (који регулише подношење захтева за
заштиту права после доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави
поступка).
У случају из члана 112. став 2. Закона (који регулише могућност да наручилац
може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о
јавној набавци) уговор о јавној набавци биће закљључен пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права.
7) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ;
За јавну набавку за -„Набавка - штампање и испорука обрасца „Рачун за
услуге изношења смећа“ за период од годину дана од дана закључења
уговора“ број ЈН 02/14, дајем понуду како следи:
ПОНУДА СЕ ОДНОСИ НА (ЗАОКРУЖИТИ):
а) самостално
б). заједничка понуда
в) самостално уз учешће подизвођача
(7.1) ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
АДРЕСА ПОНУЂАЧА:
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:
ТЕЛЕФОН:
ТЕЛФАКС:
ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:
МАТИЧНИ БРОЈ:
БРОЈ РАЧУНА:
ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ
Место
и датум:
УГОВОРА
___________________

Понуђач:
______________________
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(7.2) ПРЕДМЕТ
ПОПУНИТИ)1:

ЈАВНЕ

НАБАВКЕ

ИЗВРШИЋЕМО

(ЗАОКРУЖИТИ

И

а) САМОСТАЛНО
б) СА ПОДИЗВОЂАЧИМА:
Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Матични број и ПИБ подизвођача
Телефон
Одговорно лице
Број рачуна
Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Матични број и ПИБ подизвођача
Телефон
Одговорно лице
Број рачуна
В) ЗАЈЕДНИЧКИ СА ПАРТНЕРИМА У СЛУЧАЈУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ:
Назив члана групе
Седиште члана групе
Одговорна особа
Телефон
Текући рачун члана групе и назив
банке
Матични број члана групе
Порески број члана групе - ПИБ
Назив члана групе
Седиште члана групе
Одговорна особа
Телефон
Текући рачун члана групе и назив
банке
Матични број члана групе
Порески број члана групе - ПИБ
Место и датум:
..............................................

Понуђач, Печат и потпис
................................................

1

Напомена:
- образац се попуњава само у случају наступа са подизвођачем/подизвођачима
- по потреби образац се може фотокопирати
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Спецификација

(7.3) ТАБЕЛА КОЈУ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
ЦЕНА
ПО
ЛИСТУ
БЕЗ
ПДВ-А

ЦЕНА
ПО
ЛИСТУ
СА
ПДВОМ

КОЛИЧИНА
ПОТРЕБНА
ЗА
ЈЕДАН МЕСЕЦ

ЦЕНА/
КОЛИЧИНА
ПОТРЕБНА
ЗА
ЈЕДАН МЕСЕЦ
БЕЗ
ПДВ-А

ЦЕНА/
КОЛИЧИНА
ПОТРЕБНА
ЗА
ЈЕДАН
МЕСЕЦ
СА
ПДВ-ОМ

1

2

3

4 (1х3)

5 (2х3)

„Рачун за
услуге
изношења
смећа“

10.000

Рекапитулација
ПОТРЕБНА КОЛИЧИНА
ОБРАЗАЦА
(ЗА 12 МЕСЕЦИ)

1
120.000

ЦЕНА/
ПОТРЕБНА КОЛИЧИНА
ОБРАЗАЦА БЕЗ ПДВ-А
(ЗА 12 МЕСЕЦИ)

ЦЕНА/
ПОТРЕБНА КОЛИЧИНА
ОБРАЗАЦА СА ПДВ-ОМ
(ЗА 12 МЕСЕЦИ)

2

3

Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда износи 50 дана,
(по Закону исти не може бити краћи од 30 дана);
Проценат укупне вредности набавке који ће Понуђач поверити подизвођачу
износи______%, и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. (по
Закону исти не може бити већи од 50 %);
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Место и датум:
..............................................

Понуђач:
.....................................................
Печат и потпис
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8) МОДЕЛ УГОВОРА;
( Модел уговора понуђач мора да попуни, парафира све стране, овери
печатом и потпише, чиме потврђује да се слаже са моделом уговора).
У Г О В О Р
О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ ШТАМПАЊА И ИСПОРУКЕ ОБРАСЦА
„РАЧУН ЗА УСЛУГЕ ИЗНОШЕЊА СМЕЋА“ ЗА ПЕРИОД ОД ГОДИНУ
ДАНА ОД ДАНА ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА“
Закључен дана_______ .2014.године у Жабљу између:
1. ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ , Светог Николе 7, Жабаљ, кога заступа Радомир
Злоколица ( у даљем тексту: Наручилац)
2. ____________________________________ МБ. ____________, ПИБ____________
кога заступа овлашћени потписник____________________, ( у даљем тексту :
Испоручилац).
Члан 1.
Овим уговором Испоручилац се обавезује да за Наручиоца одштампа и испоручи „Рачун за
услуге изношења смећа“ (у даљем тексту: „Рачун“), према следећим техничкотехнолошким елементима:
-Двострана штампа у три боје (зеленом, црном сивом) са два перфорирана дела.
-За штампу користити 80гр папир формата А4
-Образац Рачуна се састоји из:
1.Предња страна на којој се налазе: 3 лога ЈКП различитог облика, зелене боје; заглавље
са основним подацима ЈКП и један лого сиве боје ДДОР НОВИ САД. Покривеност бојомзелена 15%, црна 30%; сиве 5%; табеле: Подаци о услугама и износ услуга (прва табела),
уплатница за премију осигурања (друга табела) и уплатница, за комуналне услуге (трећа
табела).
2. Задња страна на којој се налази текстуални садржај са логом ДДОР НОВИ САД;
покривеност бојом 40% црна.
Испоручилац је дужан да „Рачун“ из члана 1. овог уговора одштампа у уговореном тиражу
у количини до 120.000 комада (листова) за период од годину дана од дана закључења
уговора односно на месечном нивоу до 10.000 комада (листова) и исте достави на адресу
Наручиоца и то у року од пет дана од дана пријема захтева од стране Наручиоца.
Након попуњавања Рачуна од стране Наручиоца, Испоручилац се обавезује да преузме
попуњене Рачуне и савије их по перфорираним деловима тако да прва табела буде предња
страна изгледа Рачуна и то у року од два дана.
Испоручилац не може одступати од утврђених техничко-технолошких елемената без
изричите сагласности Наручиоца.
Испоручилац одговара за квалитет употребљеног материјала.

Члан 2.
Уговорне стране су сагласне да цена испоручених услуга до краја важења уговора, према
техничко-технолошким елементима из члана 1. овог уговора износи __________________
(словима: ___________________________) динара без ПДВ-а, односно
____________________ (словима:______________________________) динара са ПДВ-ом.
Наручилац се обавезује да за испоручену услугу из члана 1. овог уговора, обезбеди
средства
и
сукцесивно
их
преноси
на
рачун
Испоручиоца
број
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________________________________ отворен код пословне банке, на основу испостављеног
и овереног рачуна (рачун мора да садржи потпис овлашћеног лица Наручиоца, као доказ да је
иста извршена), а у року до 15 дана од дана испостављана уредног рачуна.
Ако Наручилац не изврши плаћање у року из претходног става Испоручилац има право
да: а) откаже уговор, или б) одржи уговор на снази, с тим да је Наручилац дужан да плати
камату од дана падања у доцњу до дана плаћања по стопи утврђеној Законом о висини
стопе затезне камате.

Члан 3.
Наручилац прихвата ценовник Испоручиоца на дан закључења уговора.
До промене цене из члана 2. овог уговора доћи ће ако се:
а) промене цене материјала, или
б) због измене техничко-технолошких елемената из члана 1. овог уговора.
Промену цене из члана 2. овог уговора, као и све друге измене и допуне уговора уговорне
стране уредиће анексом.
У случају промене цене Испоручилац је у обавези да пре извршене појединачне
испоруке обавести Наручиоца о промени цене појединог артикла који је предмет услуге.
Испорука са промењеним ценама ће се реализовати тек након писмене сагласности
овлашћеног лица Наручиоца са променом цене.
У супротном, за услугу до чијег је повећања дошло мимо предвиђене сагласности органа
Наручиоца и то једностраним актом Испоручиоца, Наручилац ће рачуне плаћати само до
износа који је одређен у Обрасцу понуде, као саставном делу конкурсне документације.

Члан 4.
Рекламације на квалитет и количину „Рачун“ Наручилац ће утврдити комисијски и
доставити Испоручиоцу у писаној форми у року од 3 дана од дана пријема одштампаних
примерака.
Испоручилац се обавезује да све недостатке испорученог тиража отклони о свом трошку у
року од 3 дана од дана пријема рекламација, а ако недостатке не може отклонити
Испоручилац је дужан да поново одштампа цео тираж или да Наручиоцу накнади штету.
Овај уговор се може изменити анексом, сагласношћу обе уговорне стране.

Члан 5.
Све евентуалне спорове који настану из овог уговора, уговорне стране ће решавати
споразумно.
Уколико се спорови не могу решити споразумом уговорних страна, уговора се надлежност
Привредног суда у Новом Саду.

Члан 6.
Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих свака уговорна
страна задржава по два примерка.
ИСПОРУЧИЛАЦ

___________________________

НАРУЧИЛАЦ
ЈКП ЧИСТОЋА ЖАБАЉ

________________________
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9) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ;
У обрасцу трошкова припреме понуде Понуђач може да прикаже трошкове
израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама
наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења.
Р.
бр

Назив трошка

Износ у динарима

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Место и датум:
..............................................

Понуђач:
.....................................................
Печат и потпис
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10) ОБРАЗАЦ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ___________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ О
НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке- услуга „Набавка - штампање и испорука обрасца
„Рачун за услуге изношења смећа“ за период од годину дана од дана
закључења уговора“ бр. 02/14 поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:

............................................

Понуђач:

.............................................
Печат и потпис
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11) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О КАДРОВСКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ И
ДРУГИМ ЕКСПЕРТИМА КОЈИ РАДЕ ЗА ПОНУЂАЧА
Назив понуђача – скраћено пословно
име:
Правни облик:
Седиште понуђача:
Адреса седишта:
Матични број:
Шифра делатности:
Назив делатности:
ПИБ:
Овлашћено
уговора:

лице

за

потписивање

ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА КАДРОВСКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ И ДРУГИМ ЕКСПЕРТИМА
КОЈИ РАДЕ ЗА ПОНУЂАЧА
Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да располажем
оним кадровским капацитетом који је наручилац у конкурсној документацији
навео као довољан. У том смислу изјављујем да имам једног запосленог радника 2 :

Лице које ће бити одговорно за извршење уговора и контролу квалитета,
јесте___________________________.

м.п.

2

ПОНУЂАЧ
______________________________
(потпис овлашћеног лица)

Приложити фотокопије радних књижица као доказ о радном статусу запослених.
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12) Референтна листа
У
референтној листи навести наручиоце/купце којима је понуђач извршио испоруку
истоврсних услуга, исказане у динарима за 2013. година (без ПДВ-а).

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

Листа купаца/наручиоца

Износ

УКУПНО:
Датум и место:____________

МП

__________________

Напомена: минимална вредности испоручених добара од 200.000,00 динара без ПДВ-а.
У случају постојања већег броја референтних наручилаца од 30, потребно је овај образац
фотокопирати у довољном броју примерака.
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