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Образац бр.1
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Специјална болница за
рехабилитацију „Гамзиград“ у Зајечару, Гамзиградска Бања, Бањски трг 12,
www.gamzigradskabanja.org.rs
2. Врста поступка: Јавна набавка мале вредности.
3. Предмет јавне набавке: Услуга.
4. Поступак се спроводи ради закључења уговора о предметној јавној набавци.
5. Контакт: Специјална болница за рехабилитацију „Гамзиград“, 19228
Гамзиградска Бања, Бањски трг 12, факс: 019/450-446 са назнаком за председника
Комисије и називом предметне набавке; за информације председник Комисије Жарко
Ђорђевић тел. 019/440-882 и 062/800 4337.
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Опис предметне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
- рекламирање на телевизији(QA 03) и
- рекламирање на радију (QA 02) у трајању од годину дана.
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Образац бр.2

СПЕЦИФИКАЦИЈА И ОПИС УСЛУГА
1. Израда рекламног видео спота у трајању од 20 секунди и његово
емитовање у оквиру ТВ програма понуђача пет пута дневно,
2. Израда рекламног аудио спота у трајању од 20 секунди и његово
емитовање у оквиру радио- програма понуђача пет пута дневно,
3. Профилисање садржаја медијских саопштења и осмишљавање медијске
стратегије наступа менаџмента Специјалне болнице и да кроз свој
информативни програм испрати њене активности и емитује их и да
обезбеди термине за гостовања представника Специјалне болнице најмање
два пута месечно.
Наведене услуге ће се вршити у периоду од годину дана од закључења уговора.
Напомена: Обавеза Специјалне болнице била би да у сарадњи са делегираним
уредником понуђача обезбеди стручни део материјала.
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Образац бр. 3
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈН
(чл. 75. и чл. 76. Закона о јавним набавкама)
Назив документа
Број
Датум
документа
документа

Ред.
бр.
1

2

3

4

5

6

7

Издато од
стране

Број
страна у
прилогу

Да је регистрован код надлежног органа –
доказује се достављањем изјаве
понуђача под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу (образац
бр.16)
Да он и његов законски заступник није
осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да
није осуђиван за неко од кривичних дела
против привреде, кривична дела против
заштите животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело
преваре доказује се достављањем
изјаве понуђача под пуном
материјалном и кривичном
одговорношћу (образац бр.17)
Да му није изречена мера забране
обављања делатности за правна лица и
предузетнике- Изјава понуђача под
пуном материјалном и кривичном
одговорношћу (образац бр.20);
да му није изречена мера забране
обављања одређених послова за физичка
лица - доказује се достављањем
изјаве понуђача под пуном
материјалном и кривичном
одговорношћу (образац бр.18)
Да је измирио доспеле порезе и доприносе
и да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода –
доказује се достављањем изјаве
понуђача под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу (образац
бр.19)
Да располаже неопходним финансијским
капацитетом и пословним капацитетом:
- да у претходној обрачунској години није
исказао губитак у пословању - доказује се
достављањем изјаве под материјалном и
кривичном одговорношћу потписане и
оверене да у претходној обрачунској
години није исказао губитак (образац бр. 20)
Да располаже довољним кадровским
капацитетом – доказује се изјавом понуђача
под моралном и кривичном одговорношћу
потписану од стране овлашћеног лица
понуђача да располаже довољним
кадровским капацитетом за спровођење
предметне набавке (образац бр. 21)
Да располаже довољним техничким
капацитетом – доказује се изјавом понуђача
под моралном и кривичном одговорношћу
потписану од стране овлашћеног лица
понуђача да располаже довољним
техничким капацитетом за спровођење
предметне набавке (образац бр. 22)

Датум:
________________

м.п.

ПОНУЂАЧ
_______________________
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Oбаразац бр. 3/1
а) У случају да група понуђача поднесе заједничку понуду, понуђачиизвршиоци имају неограничену солидарну одговорност према наручиоцу.
Сваки понуђач из групе понуђача (укључујући и носиоца понуде) који подносе
заједничку понуду, дужан је да достави доказе о испуњавању обавезних услова за учешће
у поступку, који су наведни под редним бројевима 1 до 4.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно
и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке
о:
1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2. понуђачу који ће у име групе потписати уговор;
3. понуђачу који ће у име групе дати средство обезбеђења;
4. понуђачу који ће издати рачун;
5. рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6. обавезама сваког понуђача из групе за извршење уговора.
б) У случају ангажовања подизвођача понуђач у потпуности одговара
наручиоцу заизвршење уговорене набавке без обзира на број подизвођача. За све
своје подизвођаче наведене у понуди понуђач мора да поднесе: све тражене доказе о
испуњавању обавезних услова за учешће у поступку који су наведени уконкурсној
документацији од тачке 1. до тачке 4. у истом облику и на начин како се то тражи од
понуђача.

Датум
______________

м.п.

ПОНУЂАЧ
_______________
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Образац бр. 4
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Понуда мора бити састављена на српском језику.
2.Понуђач је обавезан да понуду сачини према овом упутству и на обрасцима у конкурсној
документацији, по захтевима наручиоца у погледу садржине понуде и под условима под којима се спроводи
поступак ове јавне набавке, у складу са Законом о јавним набавкама. Понуда мора бити оригинал, на преузетом
обрасцу понуде, јасна и недвосмислена, попуњена читко штампаним словима, потписана од стране овлашћеног
лица за заступање и оверена печатом понуђача.
3. Подношење понуде са варијантама је забрањено.
4. У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни и опозове своју понуду и то писаним
путем на начин у облику на који подноси понуду.
5. Понуђач који понуду подноси самостално не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или
као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
6. Понуђач, уколико ангажује подизвођача дужан је да наведе у својој понуди 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. Такође, у случају кад понуђач извршење дела набавке повери подизвођачу, у
обавези је да приликом потписивања уговора писaним путем обавести наручиоца о делу потраживања која се
преносе подизвођачу за наплату од наручиоца; (образац бр.14).
7. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке;
8. Понуда мора да садржи изјаву о начину и условима плаћања, о гарантном року и другим околностима
од којих зависи прихватљивост понуде (образац понуде бр. 4)
9. Цена у понуди исказује се у динарима без ПДВ и са ПДВ, фиксна и не може се мењати.
10.Заштита поверљивости података: наручилац је дужан да чува као поверљиве податке о понуђачима
садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди. Наручилац је дужан да
одбије давање информација која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди, као и да чува
као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача (подносиоца пријава), као и податаке о поднетим
понудама (пријавама) до отварања понуда. Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова,
цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената код критеријума за рангирање понуда.
Наручилац у конкурсној документацији може захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља
на располагање, укључујући и њихове подизвођаче. Наручилац може условити преузимање конкурсне
документације потписивањем изјаве или споразума о чувању поверљивих података уколико ти подаци
представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне и представљају тајне
податке у смислу закона којим се уређује тајност података. Лице које је примило одређене податке као поверљиве
дужно је да их чува и штити без обзира на степен поверљивости. Наручилац ће као поверљиве третирати оне
документе у понуђеној документацији који у горњем десном углу великим словима имају исписано
„ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само одређени
податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити
исписано „ПОВЕРЉИВО“. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на адекватан
начин. Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, наручилац ће позвати
понуђача да уклони ознаку поверљивости, а понуђач ће то учинити тако што ће његов заступник поверљивост
изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум и време и потписати се. Ако понуђач у року који
одреди наручилац не опозове поверљивост документа, наручилац ће понуду у целини одбити.
12. Понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, с тим да се комуникација у поступку јавне набавке врши путем поште или факса.
13. Наручилац може да захтев 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.
14. Критеријум за избор понуђача: У поступку избора понуде биће примењен критеријум НАЈНИЖЕ
ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ.
Избор између достављених понуда применом критеријума најниже понуђене цене заснива се на најнижој
цени као једином критеријуму, ако су испуњени сви услови наведени у конкурсној документацији.
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене, у складу са Законом о јавним
набавкама.
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, наручилац ће доделити уговор
оном понуђачу који је одредио дужи рок важења понуде.
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15. У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде домаћег и
страног понуђача који пружају услуге или изводе радове, наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под
условом да његова понуђена цена није већа од 15 % у односу на најнижу понуђену цену страног понуђача.
16. Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује
да је ималац права интелектуалне својине (изјава-образац бр.10).
18. Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица сноси понуђач;
19. Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
20. Рок за достављање понуда је 20.03.2014. до 12,00 часова, што подразумева да је понуда до тог
термина благовремено примљена од стране наручиоца. Понуду послати у затвореној коверти путем поште на
адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Гамзиград“ 19228 Гамзиградска Бања, Бањски трг 12, или
непосредно, личном доставом у пријемној канцеларији број 50 са назнаком „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
УСЛУГЕ – РЕКЛАМИРАЊЕ НА ТЕЛЕВИЗИЈИ И РАДИЈУ (не отварати)“.
21. Отварање понуда ће се обавити јавно 20.03.2014. у 12,15 часова у библиотеци Специјалне болнице
за рехабилитацију „Гамзиград“ у Гамзиградској Бањи, Бањски трг 12.

22. Представници понуђача који присуствују отварању понуда, обавезни су да поднесу пуномоћја за
учешће у поступку отварања понуда.
23. Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном позиву за
подношење понуда.
24. Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све
из спецификације и описа услуга.
25. Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних
недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и
која не прелази износ процењене вредности.
26. Подношење захтева за заштиту права понуђача врши се на начин и у роковима предвиђеним Законом
о јавним набавкама тј. подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 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 три (3) 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 (5)дана од дана пријема одлуке. Подносилац захтева је дужан да
уплати таксу одређенуу члану 156. Закона о јавним набавкама на рачун буџета Републике Србије број 84074222184357. Подносилац захтева мора поднети доказ о уплати таксе – потврду банке о уплати са именом и
бројем јавне набавке.
27. Уговор са понуђачем коме је додељен уговор закључиће се у року од 8 (осам) дана од дана протека
рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.
28. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са одредбама члана 109. Закона о
јавним набавкама.
29. Изабрани понуђач је дужан да поднесе све доказе о испуњавању услова из обрасца бр. 3 у оригиналу
или овереним копијама пре закључења уговора.
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Образац бр.5
Назив понуђача:
Адреса:
Тел. и факс:
Електронска адреса:
Број рачуна:
Матични број:
Шифра делатности:
Порески број ПИБ:
Лице за контакт:
Лице одговорно за
потписивање уговора:
СПЕЦИЈАЛНОЈ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „ГАМЗИГРАД“ У ЗАЈЕЧАРУ
19228 Гамзиградска Бања
Бањски трг 12
ПОНУДА бр.______ , датум _____________
Укупна цена услуге према спецификацији и опису услуга из обрасца бр. 2
конкурсне документације је _______________ динара без ПДВ-а, односно ____________
динара са ПДВ-ом месечно. У цену су урачунати сви трошкови за извршење предметне
набавке.
Рок важења понуде:_______ дана од дана отварања понуде.
Понуђач наступа:
- самостално
- подноси заједничку понуду
- са подизвођачем______________________ (заокружити).

Понуду сачинио
________________________

Директор
м.п.

_____________________
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Образац бр.6
МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР
Закључен дана ____________ између:
1. Специјалне болнице за рехабилитацију „Гамзиград“ у Зајечару, Гамзиградска Бања,
Бањски трг 12, коју заступа директор др мед. Петар Николић, матични број 07268211, ПИБ 101329411, број
рачуна 840-281667-94 (у даљем тексту: наручилац)
и
2.__________________________________, ул. ___________________, кога заступа директор
___________, матични број ________________ , ПИБ____________ број рачуна ___________ (у даљем
тексту: извршилац услуга),
наступа заједнички са
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
наступа са подизвођачем
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Уговорне стране констатују да је наручилац на основу члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама
(Сл. гласник РС бр. 124/2012) и Одлуке о покретању поступка бр. 602 од 10.03.2014. за доделу уговора о
јавној набавци услуга, број набавке 1 за 2014. годину чији је предмет рекламирање на телевизији и радију
спровео поступак јавне набавке мале вредности.
Извршилац услуга је доставио понуду бр. _____ од __________ године, а заведену код наручиоца
под бр. ____________ од __________ године која је саставни део овог уговора.
Наручилац је у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о додели уговора бр.
__________ од ______________ године, којом је доделио уговор извршиоцу услуга _________________.
Члан 1.
Извршилац услуга се обавезује да за рачун наручиоца изврши следеће услуге:
1. Израда рекламног видео спота у трајању од 20 секунди и његово емитовање у оквиру ТВ
програма понуђача пет пута дневно,
2. Израда рекламног аудио спота у трајању од 20 секунди и његово емитовање у оквиру радиопрограма понуђача пет пута дневно,
3. Профилисање садржаја медијских саопштења и осмишљавање медијске стратегије наступа
менаџмента Специјалне болнице и да кроз свој информативни програм испрати њене активности и
емитује их и да обезбеди термине за гостовања представника Специјалне болнице најмање два пута
месечно.
Наведене услуге ће се вршити у периоду од годину дана од закључења уговора у свему према
понуди бр._________ од ___________ и са спецификацијом и описом услуга чини саставни део овог
Уговора.
Члан 2.
Укупна уговорена цена је________________ дин. без ПДВ-а, односно _______________ дин. са
ПДВ-ом месечно.
У уговорену цену урачунати су сви трошкови за извршење предметне набавке.
Члан 3.
Плаћање уговореног износа из чл. 2. вршиће се једном месечно, најкасније до 15. у месецу за
претходни месец.
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Члан 4.
Извршилац услуга се обавезује да своје услуге изврши стручно и квалитетно и у року, а у складу са
опште признатим стандардима за ову врсту посла.
Члан 5.
Наручилац има право једностраног раскида уговора, с тим да писмено обавести извршиоца услуга
уз отказни рок од 15 дана.
Члан 6.
За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о облигационим односима као и
други важећи прописи који регулишу ову материју.
Члан 7.
Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези овог уговора решавају споразумно. У
случају спора надлежан је Привредни суд у Зајечару.
Члан 8.
Модел уговора представља уговор по приступу: обавезно модел уговора попунити, потписати и
оверити печатом.
Уколико понуђач наступа у заједничкој понуди или са подизвођачима у обавези је да наведе називе
и адресе понуђача са којима наступа у предметној набавци.
Уговор је сачињен у четири истоветна примерка, по два за сваку уговорну страну.
Овај Уговор ступа на снагу када га потпишу обе уговорне стране.

ЗА ИЗВРШИОЦА УСЛУГА
ДИРЕКТОР
____________________

ЗА НАРУЧИОЦА
ДИРЕКТОР
___________________
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Образац бр. 7
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Ред.
Назив
Цена без ПДВ
бр.
1
Израда рекламног видео спота у трајању од 20 секунди и
његово емитовање у оквиру ТВ програма понуђача пет пута
дневно
2
Израда рекламног аудио спота у трајању од 20 секунди и
његово емитовање у оквиру радио- програма понуђача пет
пута дневно
3
Профилисање
садржаја
медијских
саопштења
и
осмишљавање медијске стратегије наступа менаџмента
Специјалне болнице и да кроз свој информативни програм
испрати њене активности и емитује их и да обезбеди
термине за гостовања представника Специјалне болнице
најмање два пута месечно у периоду од годину дана.
УКУПНА ЦЕНА:

Цена са ПДВ

У понуђену цену урачунати су сви трошкови за извршење предметне услуге.

Датум:_______________
Место:_______________

Потпис овлашћеног лица
(М.П.)

_____________________
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Образац бр.8

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У вези са позивом за набавку услуга РЕКЛАМИРАЊА НА ТЕЛЕВИЗИЈИ И
РАДИЈУ за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију „Гамзиград“, у поступку
јавне набавке мале вредности бр. 1 за 2014. годину изјављујемо под материјалном и
кривичном одговорношћу да је понуђач имао трошкове прибављања средства обезбеђења
за предметну набавку и они износе ___________________ динара .

Датум
_____________

м.п.

ПОНУЂАЧ
___________
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Образац бр.9

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У вези са позивом за набавку услуга РЕКЛАМИРАЊА НА ТЕЛЕВИЗИЈИ И
РАДИЈУ за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију „Гамзиград“ у Зајечару,
Гамзиградска Бања, у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1 за 2014. годину
изјављујемо под материјалном и кривичном одговорношћу да је понуђач
_______________________________________ поднео понуду НЕЗАВИСНО, без договора
са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум
________________

м.п.

ПОНУЂАЧ
______________
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Образац бр.10

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА

У вези са позивом за набавку услуга рекламирања на телевизији и радију за
потребе Специјалне болнице за рехабилитацију „Гамзиград“ у Зајечару,
Гамзиградска Бања, у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1 за 2014. годину
изјављујемо под материјалном и кривичном одговорношћу да је понуђач при састављању
своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац
права интелектуалне својине.

Датум
____________________

м.п.

ПОНУЂАЧ
______________________
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Образац бр. 11

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА ЗАЈЕДНИЧКИ

У вези са позивом за набавку услуге рекламирања на телевизији и радију у
поступку јавне набавке мале вредности бр. 1 за 2014. годину изјављујемо да не
наступамо заједнички.
Напомена: Изјава се попуњава само у случају да понуђач не наступа заједнички.

Место:________________
Датум:____________

ПОНУЂАЧ
м.п.

_______________
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Образац бр. 12
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ПОДНОСИ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ СА ЈЕДНИМ
ИЛИ ГРУПОМ ПОНУЂАЧА
У вези са позивом за набавку услуге рекламирања на радију и телевизијиу поступку
јавне набавке мале вредности бр. 1 за 2014. годину изјављујемо да наступамо са следећим
понуђачима:
1. Назив понуђача: ________________________________
Адреса: ____________________________
Телеф.,Факс: ____________________________
Електронска адреса: ____________________________
Број рачуна: ____________________________
Матични број: ____________________________
Шифра делатности: ____________________________
ПИБ: ____________________________
Лице одговорно за
извршење уговора: ___________________________
2. Назив понуђача: ________________________________
Адреса: ____________________________
Телеф.,Факс: ____________________________
Електронска адреса: ____________________________
Број рачуна: ____________________________
Матични број: ____________________________
Шифра делатности: ____________________________
Порески број ПИБ: ____________________________
Лице одговорно за
извршењ уговора: ___________________________
подносећи заједничку понуду.
Сви чланови групе понуђача одговарају неограничено солидарно. Сваки понуђач из групе
понуђача (укључујући и носиоца понуде) који подносе заједничку понуду, у обавези је да достави
доказе о испуњавању обавезних услова за учешће у поступку, који су наведи у конкурсној
документацији и то од тачке 1. до 4.
Напомена: Попунити само у случају заједничког учешћа.
Место _____________
Датум ______________

ПОНУЂАЧ
м.п.

__________________
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Образац бр.13

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

У вези са позивом за набавку рекламирања на телевизији и радију у поступку
јавне набавке мале вредности бр. 1 за 2014. годину изјављујемо да не наступамо са
подизвођачем.
Напомена: Изјава се попуњава само у случају да понуђач не наступа са подизвођачем.
Место_________________
Датум _________________

м.п.

ПОНУЂАЧ
__________________
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Образац бр. 14

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
ДА НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
У вези са позивом за набавку рекламирања на телевизији и радију у поступку
јавне набавке мале вредности бр. 1 за 2014. годину изјављујемо да наступамо са
подизвођачем:
_______________________________________,
адреса
_________________________________________________
Проценат укупне вредности јавне набавке који се поверава подизвођачу је _______.
Део предмета јавне набавке који се поверава подизвођачу ___________________ .
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних
услова из обрасца бр. 3 од тачке 1) до 4).
Понуђач је дужан да у свој понуди наведе проценат укупне вредности јавне
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% , као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Место_______________
Датум _________________

м.п.

ПОНУЂАЧ
__________________
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Образац бр. 15

КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА
Сходно чл. 85. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама критеријум за оцењивање
понуда је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА
Избор између достављених понуда применом критеријума најниже понуђене цене
заснива се на најнижој цени као једином критеријуму, ако су испуњени сви услови
наведени у конкурсној документацији.
У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје
понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге, наручилац мора изабрати понуду
домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 15 % у односу на
најнижу понуђену цену страног понуђача.
Наручилац не може по закључењу уговора да прихвати било какво накнадно
повећање цене, када је примењен критеријум најнижа понуђена цена.
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом,
наручилац ће доделити уговор оном понуђачу који је одредио дужи рок важења понуде.
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Образац бр.16

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је понуђач
___________ регистрован код надлежног органа: _________________________________,
односно уписан у регистар______________________________.

Место:________________
Датум:____________

ПОНУЂАЧ:
м.п.

_______________
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Образац бр.17

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
Изјављујем
под
пуном
материјалном
и
кривичном
одговорношћу
да____________________________ (или његов законски заступник) није осуђиван за
неко кривично дело као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
давања или примања мита, кривично дело преваре.

Место:________________
Датум:____________

ПОНУЂАЧ
м.п.

_______________
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Образац бр.18

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуђачу
_______________________________________________ није изречена мера забране
обављања делатности.

Место:________________
Датум:____________

ПОНУЂАЧ:
м.п.

_______________
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Образац бр. 19

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да
је_____________________________________ измирио доспеле порезе и друге јавне
дажбине ускладу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште
на њеној територији) –локални и републички приходи.

Место:________________
Датум:____________

ПОНУЂАЧ:
м.п.

_______________
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Образац бр.20

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да у претходној
обрачунској години понуђач _________________________________________________
није исказао губитак у пословању.

Место:________________
Датум:____________

ПОНУЂАЧ
м.п.

_______________
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Образац бр. 21

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
ДА РАСПОЛАЖЕ ДОВОЉНИМ КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да располажем
довољним кадровским капацитетом за извршење предметне набавке.

Место:________________
Датум:____________

ПОНУЂАЧ
м.п.

_______________
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Образац бр. 24

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА РАСПОЛАЖЕ ДОВОЉНИМ ТЕХНИЧКИМ
КАПАЦИТЕТОМ

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да располажем
опремом потребном за квалитетно извршење набавке.

Место:________________
Датум:____________

ПОНУЂАЧ:
м.п.

_________________
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