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На основу чл. 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и
68/15, у даљем тексту: Закон), и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Службени гласник РС“ бр.86/15), Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке
редни број 3/2018 од 19.06.2018. године под посл. бр. 189/2018 припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности – Набавка добара – Намештај за канцеларије
ЈН бр. 3/2018
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: D.o.o. Het Nap
Адреса: Trg Lazara Nešića 1/VI, 24000 Subotica
Интернет страница: www.hetnap.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 3/2018 су УСЛУГЕ – Набавка добара – Намештај за
канцеларије
4. Контакт (лице или служба)
Лицe за контакт: Edit Laslo
Е - mail адреса: ledit67@gmail.com
телефон: 063/4-999-19
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II ОПИС УСЛУГА, ТЕХНИЧКИ ОПИС
НАБАВКА ДОБАРА – НАМЕШТАЈ ЗА КАНЦЕЛАРИЈЕ

RB
1

Naziv
Daktilo stolica

2

Radna fotelja

Opis
Radna stolica
podesivi visoki naslon
sedište i naslon sa ergo uloškom
-permanent kontakt mehanizam naslona
-rukonasloni pvc fiksni zatvoreni
podešavanje visine gasnim cilindrom
hromirana baza
-pvc točkići
opterećenje: 120 kg Minimalne
dimenzije: Ukupna visina:
96-112 cm
Visina sedišta: 43-57 cm Širina sedišta: 49 cm
Dubina sedišta: 46 cm
Visina gornje ivice naslona: 53 cm
TAPACIRUNG - crni štof
Uz ponudu dostaviti atest SRPS EN 1335 kojim
se potvrđuju zahtevane tehničke karakteristike i
nosivost stolice.
Radna fotelja crna
Кvalitetnih ergоnоmskih оsоbina - anatоmski
оblikоvanоg sedišta i naslоna.Sedište i naslоn
drveni оtpresak izrađen izjedna (drvena
škоljka),tapacirani sunđerоm debljine d= 70mm
i presvučeni eko kоžоm.
Stоlica оpremljena hrоmiranim tapaciranim
rukоnaslоnima, lučnо zakrivljenim na prednjem
delu za pоdvlačenje pоd radni
stо.Rukоnaslоni pоvezuju sedište i naslоn.
Pоdešavanje visine sedenja ručnо lift
mehanizmоm sa gasnim
amоrtizerоm smeštenim u središnjem stubu
metalne kоnstrukcije
оblоženоm crnоm plastikоm.Oscilirajući
mehanizam koji omogućava ljuljanje fotelje i
zaključavanje u radnom položaju.Pоstоlje
metalna petоkraka zvezda sa tоčkićima оd
kvalitetne plastike.
Minimalne dimenzije:
-visina sedišta 470/570mm
-dubina sedišta 480mm
-širina sedišta 510mm
-visina gоrnje ivice naslоna 740mm
-širina naslоna 500mm Оpterećenje/nоsivоst
minimum 140 kg.
Uz ponudu dostaviti atest SRPS EN 1335 kojim
se potvrđuju zahtevane tehničke karakteristike i
nosivost fotelje.
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3

Fotelja

4

RADNI STO
120x80x74cm

5

POKRETNA
KASETA
45,5x50x56cm

6

Nosač kućišta
računara Dimenzije
45х25х55cm

Klub fotelja polukružnog oblika
-naslon drveni ram za tapaciranje obložen
lesonitom sa prstenom od iverice
sedište drveni otpresak za tapaciranje iverica
sunđer tapaciran crnim štofom ili eko kožom
postolje sa stopicama crne boje
Nosivost 135 kg Minimalne dimenzije:
-ukupna visina 77cm
-visina sedišta: 41cm
-dubina sedišta 45cm
-širina sedišta 48cm
Uz ponudu dostaviti atest SRPS EN 16139
kojim se potvrđuju zahtevane tehničke
karakteristike i nosivost fotelje.
Radni sto u dimenziji 120x80x74cm
-Ploča stola izrađena od univera debljine d=
25mm, kantovana ABS kant trakom debljine
2mm.
-Noge stola i traverza (vezač) izrađeni od
univera debljine d=25mm, kantovani ABS kant
trakom debljine d=2mm
-Sto je oslonjen na stopice za finu nivelaciju
visine
Sa rupama za kablove sa obe strane
Dekor: Ibica ili ekvivalentno.
Uz ponudu dostaviti atest za radni sto SRPS EN
527-1, 527-2, 527-3
Pokretna kaseta sa tri fioke Dimenzija
45,5x50x56cm
-Izrađena od univera debljine d=18mm,
kantovana ABS kant-trakom debljine d=2mm.
-Na pokretnu kasetu se postavlja završna ploča TOP, koja je izrađena od univera debljine
d=25mm, kantovana ABS kant- trakom debljine
d=2mm.
-Pokretna kaseta poseduje bravicu za centralno
zaključavanje, metalne klizače, PVC točkiće.
-Kaseta je oslonjena na pvc stopice Dekor: Ibica
ili ekvivalentno.
Uz ponudu dostaviti atest za pokretnu kasetu
SRPS EN 14073-1, 14073-2, 14073-3.
Nosač kućišta računara Dimenzije 45х25х55cm
-Baza je napravljena od univera debljine
d=18mm, oslonjena na PVC točkiće i kantovana
ABS kant trakom debljine d=2mm Dve bočne,
zadnja i gornja stranica su od metala
-Bočne stranice imaju perforaciju za ventilaciju
kućišta
-Gornja stranica pored perforacija ima i
otvor/uvodnicu za kablove
Dekor: Ibica ili ekvivalentno.
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7

8

9

10

11

RADNI STO "L"
OBLIKA
220cmx70cmx74cm
+ 50x50cm

Radni sto "L" oblika
Dimenzije 220cmx70cmx74cm + 50x50cm
-Ploča stola izrađena od univera debljine d=
25mm, kantovana ABS kant trakom debljine
2mm.
-Noge stola i traverza (vezač) izrađeni od
univera debljine d=25mm, kantovani ABS kant
trakom debljine d=2mm
-Sto je oslonjen na stopice za finu nivelaciju
visine
Sa rupama za kablove sa obe strane
Dekor: Ibica ili ekvivalentno.
RADNI STO
Radni sto 140x80x74cm
140x80x74cm
-Ploča stola izrađena od univera debljine d=
25mm, kantovana ABS kant trakom debljine
2mm.
-Noge stola i traverza (vezač) izrađeni od
univera debljine d=25mm, kantovani ABS kant
trakom debljine d=2mm
-Sto je oslonjen na stopice za finu nivelaciju
visine
Sa rupama za kablove sa obe strane
Dekor: Ibica ili ekvivalentno.
Uz ponudu dostaviti atest za radni sto SRPS EN
527-1, 527-2, 527-3
RADNI STO
Radni sto 160x80x74cm
160x80x74cm
-Ploča stola izrađena od univera debljine d=
25mm, kantovana ABS kant trakom debljine
2mm.
-Noge stola i traverza (vezač) izrađeni od
univera debljine d=25mm, kantovani ABS kant
trakom debljine d=2mm
-Sto je oslonjen na stopice za finu nivelaciju
visine
Sa rupama za kablove sa obe strane
Dekor: Ibica ili ekvivalentno.
Uz ponudu dostaviti atest za radni sto SRPS EN
527-1, 527-2, 527-3
KLUB STO
Klub sto 60x60x45cm
60x60x45cm
-Ploča stola, noge i rasponska greda su izrađeni
od univera debljine d=25mm, kantovani ABS
kant-trakom debljine d=2mm.
-Sto poseduje stopice za fino nivelisanje visine
stola.
Dekor: Ibica ili ekvivalentno.
Uz ponudu dostaviti atest za klub sto SRPS EN
15372.
KONFERENCIJSKA Konferencijska stolica
STOLICA
sedište i naslon obloženi sunđerom i tapacirani
štofom ili mikrofiberom
-debljina sunđera sedišta i naslona minimalno
40mm
-ergo uložak u sedištu i naslonu
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12

KONFERENCIJSKI
STO
120x80x74cm

13

KONFERENCIJSKI
STO
270x100x74cm

14

PLAKAR
90x45x205cm

15

PLAKAR
70x45x205cm

-drveni otpresak sedišta i naslona
-metalna konstrukcija na 4 noge, završna
obrada hromirana
-plastična obloga sedišta i naslona
-opterećenje 120kg
Minimalne dimenzije:
-ukupna visina: 83cm
-visina sedišta: 52cm
-širina sedišta: 47cm
-dubina sedišta 43cm
-boja: crni štof
Konferencijski sto 120x80x74cm
-Ploča stola je urađena od univera debljine
d=25mm, kantovana ABS kant-trakom debljine
d=2mm.
-Noge stola su metalne, napravljene od profila
60x30mm, završno obrađene plastifikacijom po
želji naručioca, sa štelujućim stopicama za fino
nivelisanje visine.
Dekor: Ibica ili ekvivalentno.
Konferencijski sto 270x100x74cm
-Ploča stola je urađena od univera debljine
d=25mm, kantovana ABS kant-trakom debljine
d=2mm.
-Noge stola su metalne, napravljene od profila
60x30mm, završno obrađene plastifikacijom po
želji naručioca, sa štelujućim stopicama za fino
nivelisanje visine.
Dekor: Ibica ili ekvivalentno.
Plakar visoki, zatvoreni, sa punim i sa staklenim
vratima
-Korpus ormana izrađen od univera debljine
d=18mm, kantovan ABS kant trakom debljine
d=2mm.
-Pokrivna ploča/top izrađena od univera
debljine d=25mm
-Vrata u gornjem delu ormana su od bojenog
stakla sa KP obradom, debljine 4-5mm a na
donjem delu su puna, od univera debljine
d=18mm, kantovana ABS kant trakom debljine
d=2mm
-Poleđina ormana je od HDF-a debljine
d=3mm
-Vrata u gornjem delu, sa staklom, poseduju i
bravicu
-Vrata su sa "soft close" sistemom za lagano
zatvaranje
-Štelujuće nogice
Dekor: Ibica ili ekvivalentno
Plakar visoki, zatvoreni, sa punim i sa staklenim
vratima
-Korpus ormana izrađen od univera debljine
d=18mm, kantovan ABS kant trakom debljine
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16

PLAKAR
120x45x205cm

17

PLAKAR
KUHINJSKI
90x45x205cm

d=2mm.
-Pokrivna ploča/top izrađena od univera
debljine d=25mm
-Vrata u gornjem delu ormana su od bojenog
stakla sa KP obradom, debljine 4-5mm a na
donjem delu su puna, od univera debljine
d=18mm, kantovana ABS kant trakom debljine
d=2mm
-Poleđina ormana je od HDF-a debljine
d=3mm
-Vrata u gornjem delu, sa staklom, poseduju i
bravicu
-Vrata su sa "soft close" sistemom za lagano
zatvaranje
-Štelujuće nogice
Dekor: Ibica ili ekvivalentno
Plakar visoki, zatvoreni, sa punim i sa staklenim
vratima
-Korpus ormana izrađen od univera debljine
d=18mm, kantovan ABS kant trakom debljine
d=2mm.
-Pokrivna ploča/top izrađena od univera
debljine d=25mm
-Vrata u gornjem delu ormana su od bojenog
stakla sa KP obradom, debljine 4-5mm a na
donjem delu su puna, od univera debljine
d=18mm, kantovana ABS kant trakom debljine
d=2mm
-Poleđina ormana je od HDF-a debljine
d=3mm
-Vrata u gornjem delu, sa staklom, poseduju i
bravicu
-Vrata su sa "soft close" sistemom za lagano
zatvaranje
-Štelujuće nogice
Dekor: Ibica ili ekvivalentno
Plakar visoki, zatvoreni, sa punim vratima
-Korpus ormana izrađen od univera debljine
d=18mm, kantovan ABS kant trakom debljine
d=2mm.
-Pokrivna ploča/top izrađena od univera
debljine d=25mm
-Vrata u gornjem delu ormana su od bojenog
stakla sa KP obradom, debljine 4-5mm a na
donjem delu su puna, od univera debljine
d=18mm, kantovana ABS kant trakom debljine
d=2mm
-Poleđina ormana je od HDF-a debljine
d=3mm
-Vrata su sa "soft close" sistemom za lagano
zatvaranje
-Štelujuće nogice
Dekor: SVETLO ZELENA
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18

PLAKAR
70x45x170cm

19

ZIDNA POLICA
100x35x90cm

20

POLICA
OTVORENA
90x45x205

21
ZIDNI ČIVILUK
100x100cm

Plakar visoki, zatvoreni, sa punim vratima
-Korpus ormana izrađen od univera debljine
d=18mm, kantovan ABS kant trakom debljine
d=2mm.
-Pokrivna ploča/top izrađena od univera
debljine d=25mm
-Vrata puna, od univera debljine d=18mm,
kantovana ABS kant trakom debljine d=2mm
-Poleđina ormana je od HDF-a debljine
d=3mm
-Vrata su sa "soft close" sistemom za lagano
zatvaranje
-Štelujuće nogice
Dekor: Ibica ili ekvivalentno
Zidna polica 100x35x90cm
-Korpus police je izrađen od univera debljine
d=18mm, kantovan ABS kant trakom debljine
d=2mm
-Polica ima troje staklenih vrata širine približno
30cm
-Vrata police su od bojenog stakla debljine
d=4-5mm sa bravicom za zaključavanje
-Polica poseduje tri horizontalno postavljene
police
-Vrata police su sa "soft close" mehanizmom za
lagano zatvaranje.
Dekor: Ibica ili ekvivalentno
Otvorena polica 90x45x205cm
-Korpus police je izrađen od univera debljine
d=18mm, kantovan ABS kant trakom debljine
d=2mm.
-Top police je izrađen od univera debljine
d=25mm, kantovan ABS kant trakom debljine
d=2mm
-Polica poseduje 5 horizontalno postavljenih
polica unutar korpusa
-Police unutar korpusa su pomerljive po visini
-Polica je oslonjena na nivelacione stopice
Dekor: Ibica ili ekvivalentno
Uz ponudu dostaviti atest za otvorenu policu
SRPS EN 14073-1, 14073-2, 14073-3.
Zidni čiviluk za kačenje kaputa
-Čiviluk je izrađen od univera debljine
d=18mm, kantovan ABS kant trakom debljine
d=2mm sa sve 4 strane
Na čiviluk je postavljeno 10 metalnih zakački za
kačenje
Dekor: Ibica ili ekvivalentno
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22
ZIDNI ČIVILUK
90x100cm

23
ZIDNI ČIVILUK
70x100cm

24

ŠTITNIK ZA POD

25

Zidni čiviluk za kačenje kaputa
-Čiviluk je izrađen od univera debljine
d=18mm, kantovan ABS kant trakom debljine
d=2mm sa sve 4 strane
Na čiviluk je postavljeno 9 metalnih zakački za
kačenje
Dekor: Ibica ili ekvivalentno

1

Zidni čiviluk za kačenje kaputa
-Čiviluk je izrađen od univera debljine
d=18mm, kantovan ABS kant trakom debljine
d=2mm sa sve 4 strane
Na čiviluk je postavljeno 10 metalnih zakački za
kačenje
Dekor: Ibica ili ekvivalentno
Štitnik za pod
-Štitnik je izrađen od PET plastike
-Dimenzije: Dužina: 100 cm Širina: 120 cm
Debljina: 0.2 cm
Korpa za otpatke je izrađena od metala i
prečnika je 30cm.
Može biti u crnoj ili sivoj boji. Predviđena je za
papir

1

Korpa za otpatke
-Korpa je napravljena u kombinaciji metala i
plastike
-Završna obrada u hrom boji, sjaj
-Korpa pogodna za korištenje
u kuhinji i u kupatilu

7

Pregradni panel
Dimenzije 172h x 90cm
-Pregradni panel je izrađen od
medijapana
-Panel je mobilan i lako se uklapa u bilo koji
ambijent
-Oslonjen je na metalne nosače
-Moguća izrada u nekoliko boja
(crna, bela, siva, bukva, brest)
Rack orman za server
Dimenzije 80x80x180cm
-Kaljeno staklo na vratima
-Metalna stražnja vrata,
- Zaštitni teksturisan premaz,
-Skidajuće bočne stranice sa mogućnošću
zaključavanja,
-4 podesive nogice,
-Kvalitetni točkići (2 točkića sa kočnicom), Gornja polica sa otvorom za kablove, opcionom
policom za 2 ventilatora,

2

17

17

KORPA ZA
OTPATKE
26

KORPA ZA
OTPATKE
METALNA SA
POKLOPCEM
27

PREGRADNI
PARAVAN/PANEL

28

RACK - ORMAN
ZA SERVER
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29

STOJEĆI ČIVILUK

30

OGLEDALO

-Donja polica sa otvorom za kablove,
-Dolazi raspakovan sa uputstvom.
-Metalna konstrukcija izrađena od čeličnih cevi
-sa 4 duple kuke za kačenje zatvorene PVC
čepovima
-sa držačem za kišobrane
-posuda za sakupljanje viška vode
-osnova u vidu četverokrake baze ili masivne
čelične stope
-površinska obrada plastifikacija u boji po RAL
karti
Minimalne dimenzije: 53cmx53cmxh184cm
Uz ponudu dostaviti atest SRPS EN 14073-1,
14073-2, 14073-3 kojim se potvrđuju zahtevane
tehničke karakteristike.
Ogledalo 130X50cm
- Ogledalo na univer ploči dimenzija 130x50cm
( dimenzije samog ogledala 125x45cm)
-Ploča je u crnoj mat boji (D107)
Ploča je izrađena od univera debljine d018mm
-Ploča je kantovana Abs kant trakom debljine
d=2mm

2

1

Понуда треба да садржи испоруку и монтажу!
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Конкурсна

III. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
документација
не
садржи
техничку
документацију
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IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то (заокружити
одговор):

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75.
ст. 1. тач. 1) Закона);

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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1.
тач. 4) Закона);

4) 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 нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2.

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове
за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

-

Понуђач поседује минимално 15 запослених радника, од којих најмање 7 монтажера
намештаја (доказ: достављање уз понуду копије М образаца или копија уговора о раду) и 2
запосленa инжењера архитектуре (доказ: достављање уз понуду копије М образаца или копија
уговора о раду И копије дипломе)

-

Понуђач поседује :

-

o

сертификат система менаџмента квалитета СРПС ИСО 9001 или еквивалент доставити копију сертификата уз понуду

o

сертификат система управљања заштитом животне средине СРПС ИСО 14001 доставити копију сертификата уз понуду

o

сертификат система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду СРПС
ОХСАС 18001 - доставити копију сертификата уз понуду

Понуђач поседује најмање 3 теретна возила од којих је једно минималне носивости 1,5t (уз
понуду доставити фотокопију саобраћајне дозволе и извод са читача)
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Понуђач поседује производну линију са следећим машинама (уз понуду достављање копије
пописне листе, фактуре или уговора о закупу):
o
CNC машина за сечење плоча
o
CNC машина за кантовање
o
CNC машина за бушење и типловање
o
Машина за криволинијско кантовање
-

Понуђач поседује минимално 300m2 магацинског простора (уз понуду доставити копију
власничког листа или уговора о закупу)

-

Да понуђач није био у блокади 12 месеци рачунајући од дана објављивања позива (уз понуду
доставити потврду Народне банке Србије која обухвата наведени период)

1.3.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

1.4.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају
заједно.

Конкурсна документација за јавну набавку ЈН бр. 3/2018

14/ 39

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4.
Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV
одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава
услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном
документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико
Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је
уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Испуњеност додатних услова се доказује достављањем следеће документације:
-

Понуђач поседује минимално 15 запослених радника, од којих најмање 7 монтажера
намештаја (доказ: достављање уз понуду копије М образаца или копија уговора о раду) и 2
запосленa инжењера архитектуре (доказ: достављање уз понуду копије М образаца или копија
уговора о раду И копије дипломе)

-

Понуђач поседује :

-

o

сертификат система менаџмента квалитета СРПС ИСО 9001 или еквивалент доставити копију сертификата уз понуду

o

сертификат система управљања заштитом животне средине СРПС ИСО 14001 доставити копију сертификата уз понуду

o

сертификат система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду СРПС
ОХСАС 18001 - доставити копију сертификата уз понуду

Понуђач поседује најмање 3 теретна возила од којих је једно минималне носивости 1,5t (уз
понуду доставити фотокопију саобраћајне дозволе и извод са читача)

Понуђач поседује производну линију са следећим машинама (уз понуду достављање копије
пописне листе, фактуре или уговора о закупу):
o
„CNC“ машина за сечење плоча
o
„CNC“ машина за кантовање
o
„CNC“ машина за бушење и типловање
o
Машина за криволинијско кантовање
-

Понуђач поседује минимално 300m2 магацинског простора (уз понуду доставити копију
власничког листа или уговора о закупу)

-

Да понуђач није био у блокади 12 месеци рачунајући од дана објављивања позива (уз понуду
доставити потврду Народне банке Србије која обухвата наведени период)

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву
подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V одељак 3.), потписану од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
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Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа о испуњености услова.
Наручилац пре доношења одлуке о додели уговора може у седишту понуђача, на лицу места да се
увери у истинитост достављених доказа без претходне најаве.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на
прописани начин.
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник
понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне
набавке добара – Набавка добара – Намештај за канцеларије број _______________ испуњава све услове
из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) 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;
3) 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);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде;
5) Понуђач испуњава додатне услове наведени у техничком опису код неопходних техничких
капацитета

Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник
подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку
јавне набавке добара – Набавка добара – Намештај за канцеларије број _______________ испуњава све
услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) 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;
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији).
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица подизвођача и оверена печатом.

V. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛИ УГОВОРА
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Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.
У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким најнижом понуђеном ценом, уговор ће се
доделити на основу жреба и то на следећи начин:
- Наручилац ће упутити позив понуђачима чије су понуде имале исти број пондера , исту понуђену цену и
исти квалитет да присуствују поступку жребања. Жребању ће бити позвани да присуствују и остали
понуђачи;
- Поступак жребања водиће Комисија за јавну набавку и исти ће се обавити у просторијама Наручиоца у
Суботици, у просторијама Наручилаца;
- Комисија за јавну набавку ће водити записник о поступку жребања;
- Комисија ће припремити посуду и физички идентичне коверте у којима ће бити папирићи са именима
понуђача чије су понуде имале исти укупан број пондера, исту цену и исти квалитет;
- Жребање ће бити обављено тако што ће један члан Комисије за јавну набавку извршити извлачење
једне коверте, извадити папирић из исте и прочитати назив понуђача који је извучен;
- Понуђач који први буде «извучен» у жребу имаће предност у додели уговора.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Партија 1.
Понуда бр. ______________ од __________________ за јавну набавку добара – Набавка добара –
Намештај за канцеларије –ЈН број _______________
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда
подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси
група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
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1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а
уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
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1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку
понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је
да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача
који је учесник у заједничкој понуди.
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: добара - Намештај за канцеларије
RB
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

Opis
Daktilo stolica
Radna fotelja
Fotelja
RADNI STO
120x80x74cm
POKRETNA KASETA
45,5x50x56cm
Nosač kućišta računara
Dimenzije 45х25х55cm
RADNI STO "L" OBLIKA
220cmx70cmx74cm +
50x50cm
RADNI STO
140x80x74cm
RADNI STO
160x80x74cm
KLUB STO
60x60x45cm
KONFERENCIJSKA
STOLICA
KONFERENCIJSKI STO
120x80x74cm
KONFERENCIJSKI STO
270x100x74cm
PLAKAR
90x45x205cm
PLAKAR
70x45x205cm
PLAKAR
120x45x205cm
PLAKAR KUHINJSKI
90x45x205cm
PLAKAR
70x45x170cm
ZIDNA POLICA
100x35x90cm
POLICA OTVORENA
90x45x205
ZIDNI ČIVILUK
100x100cm
ZIDNI ČIVILUK
90x100cm
ZIDNI ČIVILUK
70x100cm
ŠTITNIK ZA POD
KORPA ZA OTPATKE
KORPA ZA OTPATKE
METALNA SA
POKLOPCEM

Količina
14
3
2
7

Cena bez PDV

Cena sa PDV

18
18
1

6
3
1
16
1
1
13
2
4
1
1
1
1
1
1
1
17
17
7
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27

PREGRADNI
PARAVAN/PANEL
RACK - ORMAN ZA
SERVER
STOJEĆI ČIVILUK
OGLEDALO

28
29
30

2
1
2
1

Укупно цена без ПДВ (1-30)
ПДВ
Укупно цена са ПДВ (1-30)

30 дана од дана доспећа рачуна
Рок и начин плаћања
60 дана
Рок важења понуде
15 дана
Рок испоруке
2 године
Гарантни период (рачуна се од дана примопредаје)
Суботица (Аге Мамужића 11/1)
Место и начин испоруке
Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци
који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да
се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити
образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за
сваку партију посебно.
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VI.I ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача],
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

УКУПАН
ПОНУДЕ

ИЗНОС

ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ПРИПРЕМАЊА

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца
накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да
понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно
Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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VI.II ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и
68/15),члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у постуцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова („Службени гласник
РС“, бр.86/15) понуђач
д а ј е,
________________________________________,
(Назив понуђача)

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке
услуга – Намештај за канцеларије, бр. _______________, поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће
одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за
заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у
поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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VI.III ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. СТАВ 10. ЗЈН
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
(подаци из АПРа)

Пословно име:
Скраћено пословно име:
Правна форма:
Седиште:

Општина:

Место:

Улица и број:

Матични број:
ПИБ:
На основу члана 79. став 10. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и
68/15), под кривичном и материјалном одговорношћу као Понуђач дајем
ИЗЈАВУ
да се у држави - __________________________, у којој имам седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), те исту оверену пред судским - управним органом
– јавним бележником – другим надлежним органом државе ____________________________________, прилажем уз
понуду за јавне набавке услуга – Намештај за канцеларије, (_______________).

ПОНУЂАЧ

М.П.___________________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: изјава мора бити оверена пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом државе у којој
понуђач има седиште.

VII МОДЕЛ УГОВОРА
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УГОВОР
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности под бр. _______
Закључен између:
Наручиоца
са седиштем у СУБОТИЦИ, улица
ПИБ: Матични број:
Број рачуна: Назив банке:
кога заступа
(у даљем тексту:Наручиоц)
и
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични
број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Добављач),
Основ уговора:
ЈН Број:...................................................
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног добављача бр. ______ од...............................
Члан 1.
Уговорне стране сагласно утврђују да је Наручилац у поступку доделе уговора у поступку јавне набавке
мале вредности број: ЈНМВ/09/2017 за набавку намештаја за канвеларије изабрао понуђача
_____________________________________________ као најповољнијег понуђача.
Понуђач се обавезује да наручиоцу испоручи следећа добра тако да наручилац на истима стекне право
својине:
RB Opis
Količina
1
Daktilo stolica
14
2
Radna fotelja
3
3
Fotelja
2
4
RADNI STO
7
120x80x74cm
5
POKRETNA KASETA
18
45,5x50x56cm
6
Nosač kućišta računara Dimenzije 45х25х55cm
18
7
RADNI STO "L" OBLIKA
1
220cmx70cmx74cm + 50x50cm
8
RADNI STO
6
140x80x74cm
9
RADNI STO
3
160x80x74cm
10
KLUB STO
1
60x60x45cm
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

KONFERENCIJSKA STOLICA
KONFERENCIJSKI STO
120x80x74cm
KONFERENCIJSKI STO
270x100x74cm
PLAKAR
90x45x205cm
PLAKAR
70x45x205cm
PLAKAR
120x45x205cm
PLAKAR KUHINJSKI
90x45x205cm
PLAKAR
70x45x170cm
ZIDNA POLICA
100x35x90cm
POLICA OTVORENA 90x45x205
ZIDNI ČIVILUK
100x100cm
ZIDNI ČIVILUK
90x100cm
ZIDNI ČIVILUK
70x100cm
ŠTITNIK ZA POD
KORPA ZA OTPATKE
KORPA ZA OTPATKE METALNA SA POKLOPCEM
PREGRADNI PARAVAN/PANEL
RACK - ORMAN ZA SERVER
STOJEĆI ČIVILUK
OGLEDALO

16
1
1
13
2
4
1
1
1
1
1
1
1
17
17
7
2
1
2
1

Понуда понуђача број: ______________ од дана _____________________ године, конкурсна документација
заведена код Наручиоца под бројем ____________________, и услови наведени у позиву представљају
саставни део овог уговора.
Члан 2.
За испоручену робу из члана 1. овог Уговора наручилац се обавезује да плати цену од _________________
динара (словима: _____________________________________ динара) без ПДВ-а. Вредност уговора са
ПДВ-ом износи: __________________________ динара.
Уговорена цена је фиксна и не може се мењати током важења овог уговора.
Члан 3.
Наручилац прихвата предње услове куповине наведене робе и обавезује се да уговорену купопродајну
цену исплати за 15 дана од дана пријема рачуна након испоруке добара.
Члан 4.
Добављач се обавезује да ће у року од 15 дана од дана потписивања овог уговора испоручи добра.
Добављач се обавезује да евентуалну штету која настане због неблаговремене испоруке предметних
добара из члана 4. уговора, надокнади наручиоцу у целости као и штету причињену из других разлога
везаних за реализацију предметне набавке.
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Добављач се обавезује да све време трајања овог Уговора има на стању добра сагласно понуди и према
условима из понуде, у количинама које Наручилац требује, а у циљу обезбеђења извршења овог уговора.
Понуђач се обавезује да робу из члана 1. овог Уговора, испоручи франко по захтеву Наручиоца.
Члан 5.
Ако понуђач закасни са испоруком робе, дужан је да плати наручиоцу уговорну казну у износу од 1% од
уговорене вредности робе, за сваки дан закашњења.
Члан 6.
Наручилац је дужан да примљену робу на уобичајени начин прегледа и да о видљивим недостацима
(прецизирајући природу недостатка), без одлагања, обавести понуђача.
Понуђач је дужан да предмет уговора изврши на начин и у складу са стандардима и нормативима који се
захтевају за дату врсту посла.
Члан 7.
Стране су се споразумеле да ће за све што није уговорено примењивати одредбе Закона о облигационим
односима.
Члан 8.
Уколико из овог уговора проистекну нека спорна питања, уговорне стране ће првенствено настојати да их
реше мирним путем, споразумно. У супротном биће надлежан одговарајући суд у Суботици.
Члан 9.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих свакој страни припада по 2 (два)
примерка, за њене потребе.

ЗА НАРУЧИОЦА

_____________________________

ЗА ДОБАВЉАЧА

___________________________

Напомена: Горњи модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци,
након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно
исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: 24000 Суботица, Трг Лазара Нешића 1/6., Д.О.О. ХЕТ НАП, са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку добара – Намештај за канцеларије, ЈН бр. 3/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 27. 06. 2018. године до
10.00 часова.
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 редоследу приспећа. Уколико је
понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о
пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по
истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
1.АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО ДОСТАВЉА СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

1
2

Образац понуде са табеларним делом понуде
Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. ЗЈН

3

Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН (део изјаве о испуњености услова из чл.
75. ЗЈН)
Образац структуре трошкова
*само ако је понуђач имао трошкове наведене у обрасцу и ако тражи њихови надокнаду
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве на основу чл.79. ст. 10 ЗЈН
*само ако понуђач има седиште у другој држави
Модел уговора
Документи којима се доказују додатни услови

4
5
6
7
8

2.АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ ДОСТАВЉА СЛЕДЕЋУ
ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

1
2
3
4
5
6

Образац понуде са табеларним делом понуде
Образац општи подаци о подизвођачима
Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. и ЗЈН за понуђача
Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. и ЗЈН за подизвођача
Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН (део изјаве о испуњености услова из чл.
75. ЗЈН) за понуђача
Образац структуре трошкова
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7
8
9
10

*само ако је понуђач имао трошкове наведене у обрасцу и ако тражи њихови
надокнаду
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве на основу чл.79. ст.9 ЗЈН
*само ако понуђач има седиште у другој држави
Модел уговора
Документи којима се доказују додатни услови
3.АКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА – ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ДОСТАВЉА СЛЕДЕЋУ
ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12

Образац понуде са табеларним делом понуде
Образац општи подаци о понуђачу из групе понуђача
Споразум групе понуђача о заједничком извршењу јавне набавке
Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. ЗЈН за понуђача – члана групе понуђача
– носиоца посла
Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. ЗЈН за чланове групе понуђача – члан
групе понуђача
Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН (део изјаве о испуњености услова из чл.
75. ЗЈН) за понуђача члана групе понуђача – носиоца посла
Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН (део изјаве о испуњености услова из чл.
75. ЗЈН) за понуђача члана групе понуђача
Образац структуре трошкова
*само ако је понуђач имао трошкове наведене у обрасцу и ако тражи њихови
надокнаду
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве на основу чл.79. ст.9 ЗЈН
*само ако понуђач има седиште у другој држави
Модел уговора
Документи којима се доказују додатни услови

3. ПАРТИЈЕ
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је
одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Д.о.о. Хет Нап, Трг Лазара Нешића 1/6,
Суботица 24000, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку (добра, услуге или услуге) – .......... [навести предмет јавне набавке],
ЈН бр...../2018..... [навести редни број јавне набавкe] - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку (добра, услуге или услуге) – .......... [навести предмет јавне набавке],
ЈН бр...../2018..... [навести редни број јавне набавкe] - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку (добра, услуге или услуге) – .......... [навести предмет јавне набавке],
ЈН бр...../2018..... [навести редни број јавне набавкe]” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку (добра, услуге или услуге) – .......... [навести предмет јавне
набавке], ЈН бр...../2018..... [навести редни број јавне набавкe] - НЕ ОТВАРАТИ”.
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На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група
понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих
учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или
као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да
понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а
који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке
поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са
подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV
конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из
поглаваља IV одељак 3.).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно
извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања
испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно
садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу
понуђача пред наручиоцем,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV
конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из
поглавља IV одељак 3.).
Понуђачи из групе понуђача 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.
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9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је 30 дана од дана доспећа рачуна.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција не може бити краћа од наведене у техничком опису конкурсне документације.
9.3. Захтев у погледу рока извршења
Испорука се врши у року од 15 дана од дана потписивања уговора.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача
продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
9.5. Место испоруке
Место испоруке: Суботица
9.5. Други захтеви
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима
које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир
цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже
у динарима.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ
ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ
ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ
БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања
и социјалне политике.
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА
НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
13. обавештење о начину преузимања техничке документације и планова, односно појединих њених
делова, ако због обима и техничких разлога исту није могуће објавити: Предметна набавка не садржи
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техничке документације и планове односно поједине њихове делове, те се не даје обавештење о начину
њиховог преузимања.
14. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ У ПИСАНОМ ОБЛИКУ ТРАЖИТИ ДОДАТНЕ
ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ, КАО И ДА
МОЖЕ ДА УКАЖЕ НАРУЧИОЦУ И НА ЕВЕНТУАЛНО УОЧЕНЕ НЕДОСТАТКЕ И
НЕПРАВИЛНОСТИ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ, УЗ НАПОМЕНУ ДА СЕ
КОМУНИКАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВРШИ НА НАЧИН ОДРЕЂЕН ЧЛАНОМ 20.
ЗАКОНА:
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде,при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене
недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за
подношење понуде.
Захтев за додатне информације, са обавезном назнаком «Тражење додатних информација или
појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку Д.о.о. Хет Нап, ЈАВНА НАБАВКА –
Набавка добара – Намештај за канцеларије, ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 3/2018
» може се упутити Наручиоцу на један од следећих начина:
1)
електронским путем, на e-mail: office@hetnap.rs
2)
путем факса, на број: __________________
Захтев за додатне информације се може упутити радним данима, искључиво на наведену мејл
адресу и наведени број факса. Захтев који буде послат ван радног времена сматраће се да је примљен
првог наредног радног дана. Захтеви не могу да се шаљу на друге мејл адресе или на други број факса,
осим назначених.
Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева одговор објавити на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није
дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке вршиће се на начин одређен чланом 20. ЗЈН – Комуникација
се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем,
односно путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране наручиоца на
порталу јавних набавки.
Изабрано средство комуникације мора бити широко доступно, тако да не ограничава могућност
учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке.
Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени Законом и да се у том
циљу, када је то могуће, користе електронска средства.
Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и података о
заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања понуда, да се обезбеди
евидентирање радњи предузетих у поступку и чување документације у складу са прописима којима се
уређује област документарне грађе и архива.
Алати који се користе у комуникацији електронским средствима и њихове техничке карактеристике
морају бити широко доступни и интероперативни, такви да користе производе информационих
технологија у општој употреби.
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем
електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева
да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то
неопходно као доказ да је извршено достављање.
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.
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15. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ МОГУ ЗАХТЕВАТИ ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД
ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ВРШИТИ КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА
ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА:
После отварања понуда Наручилац може, приликом стручне оцене понуда да у писаном облику
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању
понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.
Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно изршити контролу
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, Наручилац је понуђачу оставити примерен рок да
поступи по позиву односно омогући Наручиоцу контролу (увид) код понуђача као и код његовог
подизвођача.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за
примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која je неодговарајућа или
неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из
природе поступка јавне набавке.
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.
16. OБAВEШТEЊE ДA НAКНAДУ ЗA КOРИШЋEЊE ПAТEНAТA, КAO И OДГOВOРНOСТ ЗA
ПOВРEДУ ЗAШТИЋEНИХ ПРAВA ИНТEЛEКТУAЛНE СВOJИНE ТРEЋИХ ЛИЦA СНOСИ
ПOНУЂAЧ:
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица, сноси понуђач.
17. ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКОВИМА И НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА,
СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У
СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 151. СТАВ 1. ТАЧ. 1)–7) ЗАКОНА, КАО И ИЗНОСОМ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА
156. СТАВ 1. ТАЧ. 1)–3) ЗАКОНА И ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О ПОТВРДИ ИЗ ЧЛАНА 151.
СТАВ 1. ТАЧКА 6) ЗАКОНА КОЈОМ СЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ЈЕ УПЛАТА ТАКСЕ ИЗВРШЕНА, А
КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА
НАРУЧИОЦУ, КАКО БИ СЕ ЗАХТЕВ СМАТРАО ПОТПУНИМ:
17.1) Рокови и начин подношења захтева за заштиту права:
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим ако овим 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 примљен од стране наручиоца најкасније
седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је
подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке
и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће се благовременим уколико је
поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева
за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
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 захтева из ст. 3. и 4. Ове подтачке, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог
рока.
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Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева
знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у
складу са одредбама члана 150. ЗЈН.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки
и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које
садржи податке из Прилога 3Љ.
17.2) Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1.
тач. 1) – 7) ЗЈН:
Захтев за заштиту права садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт
2) назив и адресу наручиоца
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН
7) потпис подносиоца.
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе наручилац ће такав захтев
одбацити закључком.
Закључак наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана од
дана доношења.
Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема
закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.
17.3) Износ таксе из члана 156. став 1. тач. 1)- 3) ЗЈН:
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике
Србијеуплати таксу у износу од 120.000,00 динара.
Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.
Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на
писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.
Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу
на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.
Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака
странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту
права.
Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.
Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке
комисије о поднетом захтеву за заштиту права.
О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов.
17.4) Детаљно упутсво о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН којом се потврђује да је уплата таксе
извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би
се захтев сматрао потпуним:
Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) је
прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, ипотврду о уплати таксе из члана
156. ЗЈН.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета РепубликеСрбије
уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следећеелементе:
(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 дасадржи податак да
је налог за уплату таксе, односно налог за преноссредстава реализован, као и датум извршења налога.
*Републичка комисијаможе да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачунадостављеног од
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стране Министарства финансија – Управе за трезор и натај начин додатно провери чињеницу да ли је
налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН 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 сеподноси захтев за
заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које сеподноси захтев за
заштиту права;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права закојег је извршена
уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатомбанке или
поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплатитаксе наведене под тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управеза трезор,
потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде оизвршеној уплати таксе из тачке 1,
осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоцезахтева за заштиту права који имају отворен рачун у
оквиру припадајућегконсолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор
(корисницибуџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјалноосигурање и
други корисници јавних средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе изпотврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштитуправа (банке и други субјекти) који
имају отворен рачун код Народне банке Србије ускладу са законом и другим прописом.
Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног налога за
уплату могу се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
УПЛАТА ИЗ ИНОСТРАНСТВА
Уплата таксе за подношење захтева за заштитуправа из иностранства може се извршити на
девизни рачун Министарствафинансија– Управе за трезор
НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ:
Народна банка Србије (НБС)
11000 Београд, ул. Немањина бр. 17
Србија
SWIFTCODE: NBSRRSBGXXX
НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ:
Министарство финансија
Управа за трезор
ул. Поп Лукина бр. 7-9
11000 Београд
IBAN: RS 35908500103019323073
НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следећеинформације о плаћању - „детаљи
плаћања“ (FIELD 70: DETAILSOFPAYMENT):
– број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и
назив наручиоца у поступку јавне набавке.
У наставку су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD.
PAYMENT INSTRUCTIONS
SWIFT MESSAGE MT103 – EUR
FIELD 32A:
FIELD 50K:

VALUE DATE – EUR- AMOUNT
ORDERING CUSTOMER
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FIELD 50K:
FIELD 56A:
(INTERMEDIARY)

FIELD 57A:
(ACC. WITH BANK)

FIELD 59:
(BENEFICIARY)

FIELD 70:

SWIFT MESSAGE MT103 – USD
FIELD 32A:
FIELD 50K:
FIELD 56A:
(INTERMEDIARY)

FIELD 57A:
(ACC. WITH BANK)

FIELD 59:
(BENEFICIARY)

FIELD 70:

ORDERING CUSTOMER
DEUTDEFFXXX
DEUTSCHE BANK AG, F/M
TAUNUSANLAGE 12
GERMANY
/DE20500700100935930800
NBSRRSBGXXX
NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL
BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD,
NEMANJINA 17
SERBIA
/RS35908500103019323073
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR
POP LUKINA7-9
BEOGRAD
DETAILS OF PAYMENT

VALUE DATE – USD- AMOUNT
ORDERING CUSTOMER
BKTRUS33XXX
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY
AMERICAS, NEW YORK
60 WALL STREET
UNITED STATES
NBSRRSBGXXX
NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL
BANK OF SERBIA – NB BEOGRAD,
NEMANJINA 17
SERBIA
/RS35908500103019323073
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR
POP LUKINA7-9
BEOGRAD
DETAILS OF PAYMENT
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