РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
Трг краља Александра 11
Заводни број 05-1620/4
Дана: 01.09.2015. године
Ниш

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку добара број 15/2015

НАБАВКА КОРИЦА (ФАСЦИКЛИ) ЗА ДИПЛОМЕ
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
(у складу са чланом 39. став 6. Закона о јавним набавкама)

НИШ, септембар 2015. године
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
1.1. Подаци о наручиоцу:
Назив наручиоца:

Правни факултет Универзитета у Нишу

Седиште наручиоца:

Трг краља Александра 11, Ниш

Матични број наручиоца:

07174691

ПИБ наручиоца:

101532192

Врста наручиоца:

Установа (категорија просвета-високо образовање)

Интернет страница наручиоца:

www.prafak.ni.ac.rs (линк јавне набавке)

Е-маил адреса:

javnenabavke@prafak.ni.ac.rs

Особа за контакт:

Игор Ђорић, тел. 018/500-213, 063/634-125

1.2. Врста поступка јавне набавке:
Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности,
а у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Напомена: Предметни поступак набавке спроводи се у складу са чланом 39.
став 6. Закона о јавним набавкама, тако да наручилац, у смислу одредбе члана 6.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, није припремио
целокупну конкурсну документацију.
1.3. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке број 15/2015 је набавка добара и то фасцикли за дипломе,
према датој спецификацији из конкурсне документације.
1.4. Циљ спровођења јавне набавке:
Предметна јавна набавка спроводи се ради закључења Уговора о јавној набавци
са најповољнијим понуђачем, са роком важности до окончања уговореног посла.
1.5. Напомена да ли је у питању резервисана јавна набавка:
Предметна јавна набавка није резервисана само за установе, организације,
удружења или привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну
рехабилитацију и запошљавање лица са инвалидитетом, тако да равноправно могу
учествовати сви заинтересовани понуђачи.
1.6. Електронска лицитација:
Предметна јавна набавка се не спроводи путем електронске лицитације.
1.7. Контакт:
Особа за контакт у вези предметне јавне набавке је Игор Ђорић, телефон
018/500-213, сваког радног дана у периоду од 08:00-15:00 часова.
1.8. Начин преузимања конкурсне документације:
Конкурсна документација се може преузети на:
 Порталу јавних набавки (portal.ujn.gov.rs );
 Интернет страници наручиоца (www.prafak.ni.ac.rs - линк јавне набавке) и
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1.9. Начин и рок за подношење понуда:
Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној коверти
или кутији, на начин да се приликом отварања са сигурношћу може утврдити да се
први пут отвара, на адресу наручиоца: Правни факултет у Нишу, Трг краља
Александра 11, 18000 Ниш, поштом или лично у писарницу наручиоца. На коверти у
којој се налази понуда лепи се ПРИЛОГ 4 (последња страна конкурсне документације)
или се обавезно уписује назнака на лицу коверте: "Понуда за јавну набавку фасцикли за
дипломе- ЈН 15/2015“- не отварати.
На полеђини коверте навести назив, адресу и број телефона понуђача.
Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда:
Рок за достављање понуда је 09.09.2015. године до 11,00 часова, без обзира на
начин достављања.
Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда:
Понуде које буду примљене у писарницу Факултета након датума и сата
одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременим, а Факултет ће их по
окончању поступка отварања понуда вратити неотворене понуђачима уз назнаку да су
неблаговремене.
1.10. Обавештење о отварању понуда, и начину подношења пуномоћја:
Место отварања понуда:
Јавно отварање понуда обавиће се у згради Правног факултета у Нишу, у улици
Трг краља Александра 11, на првом спрату у деканату Факултета, у Сали за седнице.
Дан и сат отварања понуда:
Отварање понуда обавиће се дана 09.09.2015. године са почетком у 11,15 часова.
Време и начин подношења пуномоћја:
Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача
који морају имати писано овлашћење тј. пуномоћ. Писано овлашћење се предаје
Комисији пре отварања понуда. (Овлашћење представника понуђача је саставни део
конкурсне документације). Уколико овлашћени представници не поднесу овлашћење, у
поступку учествују као обична јавност.
1.12. Обавештење о року за доношење одлуке о додели уговора:
Одлука о додели уговора/издавању наруџбенице са образложењем, донеће се у
року од 10 дана од дана јавног отварања понуда, у складу са чланом 108. став 3. Закона
о јавним набавкама.
Критеријум за оцену понуда у поступку предметне јавне набавке је најнижа
понуђена цена.
Уколико више понуда има исту понуђену најнижу цену, биће изабрана понуда
понуђача који је понудио краћи рок испоруке. Уколико и тада више понуда буде
идентично, избор најповољније понуде извршиће се системом жребања.
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(1) Опис предмета набавке:
Предмет јавне набавке је набавка добара корица-фасцикли за дипломе, у свему
према техничким захтевима наручиоца.
Ознака из општег речника набавке је 22851000 - фасцикле.
Понуђена добра морају да буду испоручена према опису и траженим
карактеристикама.

(2) Опис партије и ознака из општег речника набавке:
Предметна јавна набавка није обликована у више партија, тако да ће се након
окончаног поступка закључити један уговор о јавној набавци, са најповољнијим
понуђачем.
(3) Додатне информације и појашњења
Заинтересовано лице може у писаном облику на адресу Правни факултет у Нишу,
Трг краља Александра 11, или на е-маил: javnenabavke@prafak.ni.ac.rs, тражити 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 понуда, са назнаком
Захтев за додатним појашњењем за јавну набавку ЈН 15/2015.
Факултет ће одговор на захтеве потенцијалних понуђача објавити на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници линк-јавне набавке, у року од три дана од дана
пријема захтева. На истом месту ће се објавити и измене и допуне конкурсне
документације, уколико их буде било.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
за јавну набавку фасцикли за дипломе
(ЈН 15/2015)

Понуду дајемо (заокружити):
а) самостално

Р.б.

б) заједничка понуда

ОПИС ДОБАРА

ц) понуда са подизвођачем

Јед.
мере

Коли
чина

ком

500

Цена по
јединици
без ПДВ-а

Укупна
вредност без
ПДВ-а (4* 5)

ФАСЦИКЛА ЗА ДИПЛОМЕ
- димензија фасцикле 30,5 цм х 43,5 цм (скплопљена) на

1.

лепенци 2,5мм, каширано платном новалите плано
НОП11005
- унутрашњи десни џеп дводелни –каширан платном
новалите плано НОП11005 за диплому формата 29х42цм.,
на белом полу-картону 200гр/м2
- унутрашњи леви џеп полукартон 200 гр/м2
- унутрашњи хрбат платно новалите
- насловна страна сребротиск А3
- решење насловне стране: лого Правног факултета,
натпис „ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ – УНИВЕРЗИТЕТ У
НИШУ“ И УКРАСНИ СТУБОВИ (према фотографији на
последњој страни документације)

УКУПНА ЦЕНА У ДИНАРИМА БЕЗ ПДВ-А
ПДВ
УКУПНА ЦЕНА У ДИНАРИМА СА ПДВ-ом
Рок испоруке _______ дана од дана пријема наруџбине (не дуже од 20 дана)
Рок плаћања _______ дана од дана пријема рачуна по извршеној испоруци (не дуже од 45)
Рок важења понуде _________ (најмање 60 дана oд дана отварања понуда)
Прилози обрасца понуде:
Прилог 1 (подаци о понуђачу),
Прилог 2 (подаци о члановима групе понуђача) и
Прилог 3 (подаци о подизвођу)

Датум
______.______. 2015. год.

Понуђач
М.П.

____________________________
(потпис овлашћеног лица)
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ПРИЛОГ 1

ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
(КАДА НАСТУПА САМОСТАЛНО ИЛИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ)

Пословно име понуђача:
Адреса седишта:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број (ПИБ):
Број рачуна и банка где је отворен:
Заступник понуђача наведен у Агенцији
за привредне регистре који може
потписати уговор:
Особа за контакт:
Телефон/Мобилни телефон:
Факс:
Е-маил адреса:

Напомена:
Уколико уговор буде потписало друго лице уз потписани уговор доставља се
овлашћење заступника понуђача да то лице може потписати уговор.

Датум
______.______. 2015. год.

Понуђач
М.П.

___________________________
(потпис овлашћеног лица)
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ПРИЛОГ 2

ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
(КАДА НАСТУПА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ)
Пословно име понуђача:
Адреса седишта:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број (ПИБ):
Број рачуна и банка где је отворен:
*Заступник понуђача наведен у
Агенцији за привредне регистре који
може потписати уговор:
Особа за контакт:
Телефон/Мобилни телефон:
Факс:
Е-маил адреса:
Има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке, наведену у Поглављу 4.
ДА – ОЗНАЧИТИ
(Означава само онај члан групе понуђача коме је поверено извршење овог дела набавке и
ако је дозвола захтевана конкурсном документацијом).

Напомене:
Уколико уговор буде потписало друго лице уз потписани уговор доставља се
овлашћење заступника понуђача наведеног у Агенцији за привредне регистре да то лице може
потписати уговор.
*Рубрику о заступнику попуњава само члан групе понуђача који ће у име групе
потписати уговор.
Уколико понуђач наступа са више понуђача ову изјаву копира и доставља за сваког
члана групе понуђача посебно.
Датум
______.______. 2015. год.

Понуђач
М.П.

___________________________
(потпис овлашћеног лица)
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ПРИЛОГ 3
ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Пословно име подизвођача:
Адреса седишта:
Матични број подизвођача:
Порески идентификациони број (ПИБ):
Број рачуна и банка где је отворен:
Особа за контакт:
Е-маил адреса:
Телефон/Мобилни телефон:
Факс:

Проценат укупне вредности набавке
коју ће поверити овом подизвођачу,
не већи од 50%, и део предмета
набавке који ће извршити преко
овог подизвођача:
Има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке, наведену у Поглављу 4.
ДА – ОЗНАЧИТИ
(Означава се само за оног подизвођача коме је поверено извршење овог дела набавке и ако
је дозвола захтевана конкурсном документацијом).

Уколико понуђач наступа са више подизвођача ову изјаву копира и доставља за
сваког подизвођача посебно.

Датум
______.______. 2015. год.

Понуђач
М.П.

___________________________
(потпис овлашћеног лица)
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
А. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ КАДА ПОНУЂАЧ НАСТУПА САМОСТАЛНО ИЛИ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник
понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________ из ___________________________,
ул._____________________________________, са матичним бројем__________________
испуњава све услове неопходне за учешће у поступку ЈН 15/2015 и то:
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 је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима РС или стране државе ако има седиште на њеној територији.
4) Располаже неопходним финансијским, пословним, техничким и кадровским
капацитетом:
- да је понуђач у претходној пословној години (2014. година) остварио приход
од продаје који је већи од 300.000,00 динара.
- да је понуђач у претходној пословној години израђивао добра која су предмет
набавке;
- да поседује/користи пословни простор и да поседује или користи

потребну опрему за извршење предметне набавке
- да у моменту подношења понуде има у радном основу или по другом основу
обезбеђује минимум 2 радника који раде на пословима који су непосредно везани за предмет
јавне набавке.
Уколико понуду подноси понуђач самостално овом изјавом доказује да испуњава све
услове из тачке 1 до 4, а ако понуду подноси Група понуђача овом изјавом потврђује се да
сваки понуђач из Групе понуђача испуњава услове из тачке 1 до 3, а услове из тачке 4. да
испуњавају заједно.
Напомена:
У случају недоумице о томе да ли понуђач који наступа самостално или у заједничкој
понуди испуњава неки од услова одређених документацијом, наручилац може да тражи од
понуђача да поднесе одговарајуће документе којима потврђује испуњеност услова.

Датум
______.______. 2015. год.

Понуђач
М.П.

____________________________
(потпис овлашћеног лица)
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Б. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ КАДА ПОНУЂАЧ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник
понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________ из ___________________________,
ул._____________________________________, са матичним бројем__________________
који наступа са подизвођачем-има испуњава услове за учешће у поступку набавке
ЈН/2015 и то:
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 је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима РС или стране државе ако има седиште на њеној територији.
4) Располаже неопходним финансијским, пословним, техничким и кадровским
капацитетом:
- да је понуђач у претходној пословној години (2014. година) остварио приход
од продаје који је већи од 300.000,00 динара;
- да је понуђач у претходној пословној години израђивао добра која је предмет
набавке;
- да поседује/користи пословни простор и да поседује или користи

потребну опрему за извршење предметне набавке
- да у моменту подношења понуде има у радном основу или по другом основу
обезбеђује минимум 2 радника који раде на пословима који су непосредно везани за предмет
јавне набавке.

Понуђач који наступа са подизвођачем самостално испуњава услове од тачке 1.
до 4. ове изјаве, а подизвођач од тачке 1. до 3. ове изјаве.
Напомена:
У случају недоумице о томе да ли понуђач и/или подизвођач испуњава неки од
услова одређених документацијом, наручилац може да тражи од понуђача да поднесе
одговарајуће документе којима потврђује испуњеност услова.
Датум
______.______. 2015. год.

Понуђач
М.П.

____________________________
(потпис овлашћеног лица)
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МОДЕЛ УГОВОРА
- У случају потписивања уговора са понуђачем који је у својој понуди навео
једног или више подизвођача, у уговору морају бити наведени сви подизвођачи.
- У случају потписивања уговора са подносиоцима заједничке понуде, у уговору
морају бити наведени сви учесници заједничке понуде.
- Садржина потписаног уговора неће се разликовати од садржине модела
уговора.
- Понуђачи треба да потпишу модел уговора.
- Уколико понуђач не потпише модел уговора, сматраће се да је, подношењем
понуде, прихватио одредбе модела уговора.
- Уколико уговор буде додељен понуђачу који није потписао модел уговора,
исти је обавезан да потпише уговор чија се садржина не разликује од садржине модела
уговора.
- Уколико најповољнији понуђач одбије да потпише уговор, наручилац ће
уговор доделити следећем најповољнијем понуђачу и доставити Управи за јавне
набавке доказ негативне референце понуђача који је одбио да закључи уговор.
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Модел уговора
за јавну набавку фасцикли за дипломе (ЈН 15/2015)

Закључен у Нишу између следећих уговорних страна:
1. ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ, са седиштем у Нишу, ул. Трг краља Александра 11,
матични број 07174691, ПИБ 101532192, кога заступа проф. др Мирослав Лазић, декан (у
даљем тексту: КУПАЦ); и
2. ___________________________________________, из________________________________,
ул._________________________________, матични број___________, ПИБ____________,
кога заступа________________________, (у даљем тексту: ПРОДАВАЦ).
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац, сагласно Закону о јавним набавкама, донео Одлуку о покретању
поступка јавне набавке број 01-1620 од 25.08.2015. године, за набавку фасцикли за дипломе.
- да је Понуђач доставио своју понуду, која је заведена код Наручиоца под
бројем___________дана __________године, која чини саставни део овог уговора;
- да је Наручилац донео Одлуку број ______ од _________ године којом се понуђачу
додељује Уговор.

Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка фасцикли за дипломе, за потребе Правног
факултета Универзитета у Нишу.
Продавац је у обавези да добра из става 1. овог члана испоручи према понуди
заведеној под бројем __________од ________2015. године, која чини саставни део овог
уговора.
Члан 2.
Уговорена цена фасцикли за дипломе из члана 1. овог уговора без пореза на
додату вредност износи _________динара, односно са порезом____________ динара.
Под уговореном ценом сматра се цена франкo седиште Купца у улици Трг
краља Александра 11, у Нишу.
Цена мора бити фиксна током целокупног периода извршења и не може се
мењати ни из каквог разлога.
Члан 3.
Купац се обавезује да уговорене обавезе уплати према уредно испостављеној
фактури, у року од______дана, од датума пријема фактуре у седиште Купца, на рачун
Продавца број _______________________отворен код _______________________банке.
Члан 4.
Рок испоруке је ________ дана, од дана пријема позива Купца.
Продавац се обавезује да у року из претодног става, достави Купцу један узорак,
на основу кога ће Купац дати дозволу за израду целокупног тиража.
Испоручена добра морају бити истог или бољег квалитета као и узорак, за који
је Купац дао одобрење.
Купац се обавезује да у року од два дана од дана пријема одобри узорак или
укаже на евентуалне недостатке које треба отклонити.
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Члан 5.
Продавац се обавезује да уговорени посао обавља квалитетно и према
графичким нормативима. У случају да су испоручена добра лошег квалитета (лош,
нејасан и неуједначен сребротиск, флеке и мрље на картону и сл.), Продавац је дужан
да на свој терет изврши све могуће исправке, а уколико се недостаци не могу
отклонити, дужан је да изврши дорађивање броја примерака за које је утврђен
недостатак.
У процесу израде фасцикли Продавац је дужан да, овлашћеном лицу Купца,
обезбеди несметан приступ у циљу контролисања квалитета израде.
Члан 6.
Продавац се обавезује да ће извршити испоруку фасцикли у складу са роком
испоруке из члана 4. овог уговора.
Ако Продавац својом кривицом не изврши уговорене обавезе у року из члана 4.
Уговора, сагласан је да плати Купцу уговорну казну за сваки календарски дан
закашњењења и то у висини од 0,5% од укупне уговорене вредности са ПДВ-ом, с тим
што износ тако одређене уговорне казне не може да пређе 5% .
Уговорну казну из предходног става Продавац прихвата да обрачуна и плати
умањењем фактуре за испоручене производе.
Одредбе става 2. и 3. овог члана имају снагу вансудског поравнања, те су
странке сагласне да их добровољно изврше у целости.
Ако висина уговорне казне премаши износ из става 2. овог члана (5%), Уговор
се сматра аутоматски раскинутим првог наредног дана и то искључивом кривицом
Продавца.
Члан 7.
Квантитативни и квалитативни пријем врши се приликом примопредаје робе
између овлашћеног представника Купца и овлашћеног лица Продавца.
Испоручене фасцикле морају у свим аспектима одговарати захтевима Купца, и
уколико се на роби која је предмет овог уговора установи било какав недостатак, Купац
ће доставити писмену рекламацију у року од 3 дана.
За скривене мане рок за подншење рекламације је 30 дана од дана преузимања
добара.
По пријему рекламације Продавац је дужан да у року од 8 дана о свом трошку
отклони недостатке који су предмет рекламације.
Уколико Продавац, у року од 8 дана, не отклони недостатке који су предмет
рекламације, уговор аутоматски престаје да важи првог наредног дана по истеку
наведеног рока.
Купац може да раскине уговор и без остављања накнадног рока ако га је
Продавац обавестио да неће да испуни уговор, односно када је очигледно да Продавац
неће моћи да испуни уговор ни у накнадном року.
Члан 8.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове који настану из овог
уговора решавају споразумно, а уколико то није могуће, решаваће их надлежни суд у
Нишу.
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Члан 9.
Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и закључује се
на одређено време до окончања испоруке уговорених добара.
Члан 10.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна
страна задржава по два.
КУПАЦ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

ПРОДАВАЦ
___________________________

Декан Факултета

Директор

Проф. др Мирослав Лазић

__________________________
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ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА

___________________________________________________________________________
(име и презиме лица које представља понуђача)

из___________________________, ул.___________________________________________

бр.л.к._____________ овлашћује се да у име _____________________________________
(назив понуђача)

из__________________________, може да учествује у поступку јавне набавке мале
вредности – набавка корица-фасцикли за дипломе за потребе Правног факултета у
Нишу.
Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у поступку
јавног отварања понуда.
Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе
се не може користити.

Број овлашћења: _______________
Дана: ______.______. 2015. године
ПОНУЂАЧ

(потпис овлашћеног лица)
М.П.
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ПРИЛОГ 4

ПОДНОСИЛАЦ:
Назив: ___________________________________________________________________
Адреса седишта:___________________________________________________________
Контакт особа: ____________________________________________________________
Телефон: _________________________________________________________________
e-mail: ___________________________________________________________________

ПРИМАЛАЦ:
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
ул. Трг краља Александра 11
18000 Ниш
Република Србија

ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА:

НАБАВКА ФАСЦИКЛИ ЗА ДИПЛОМЕ

(ЈН 15/2015)
НЕ ОТВАРАТИ !

Датум и сат подношења:
[Попуњава наручилац]
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