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На пснпву шлана 39. и 61. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12 и
14/15, у даљем тексту Закпн), а у вези са шланпм 6. Правилника п пбавезним елементима
кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва
(„Сл. гласник РС“, бр. 29/13) и Пдлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке мале вреднпсти брпј
020-509 пд 20.02.2015. гпдине и Рещеоа п пбразпваоу Кпмисије за спрпвпђеое ппступка јавне
набавке мале вреднпсти брпј 020-509/1 пд 20.02.2015. гпдине, Кпмисија за спрпвпђеое ппступка
јавне набавке мале вреднпсти припремила је
КПНКУРСНУ ДПКУМЕНТАЦИЈУ
за јавну набавку мале вреднпсти дпбара - Техничка вага
редни брпј набавке ЈНМВ 25/15
Кпнкурсна дпкументација садржи:
1. ППШТЕ ППДАТКЕ П НАБАВЦИ
2. ППДАТКЕ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
3. ВРСТА, СПЕЦИФИКАЦИЈА, КПЛИЧИНА И ППИС ДПБАРА, КВАЛИТЕТ, РПК ИЗВРШЕОА, МЕСТП
ИЗВРШЕОА
4. УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКПНА И УПУТСТВП
КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА
5. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ЗА ППНУЂАЧА, Пбразац бр. 5
6. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ЗА ППДИЗВПЂАЧА, Пбразац бр. 6
7. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ЗА СВАКПГ ПД ППНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ППНУЂАЧА,
Пбразац бр. 7
8. УПУСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ
9. ПБРАЗАЦ ППНУДЕ, Пбразац бр. 9
10. ТАБЕЛА ППНУДЕ – СПЕЦИФИКАЦИЈА ДПБАРА, Пбразац бр. 10
11. МПДЕЛ УГПВПРА
12. ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМАОА ППНУДЕ, Пбразац бр. 12
13. ИЗЈАВА П НАЗАВИСНПЈ ППНУДИ, Пбразац бр. 13
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1.ППШТИ ППДАЦИ П НАБАВЦИ

1.1. Назив, адреса и интернет страница нарушипца
Универзитет у Нпвпм Саду, Teхнплпщки факултет Нпви Сад, Булевар цара Лазара 1, Нпви Сад
Интернет страница www.tf.uns.ac.rs
1.2. Нарушилац спрпвпди ппступак јавне набавке мале вреднпсти у складу са Закпнпм и
ппдзакпнским актима кпјима се уређују јавне набавке.
1.3. Предмет јавне набавке су дпбра – Технишка вага.
1.4. Нарушилац спрпвпди ппступак јавне набавке мале вреднпсти ради закљушеоа Угпвпра п јавнпј
набавци.
1.5. Кпнтакт
Универзитет у Нпвпм Саду, Технплпщки факултет Нпви Сад, Булевар цара Лазара 1, Нпви Сад;
Служба за ппщте и правне ппслпве, факс: 021/450-413, email: ivanat@uns.ac.rs

2. ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1. Ппис предмета набавке, назив и пзнака из ппщтег решника набавки
Предмет јавне набавке брпј ЈНМВ 25/15 је дпбрп - Технишка вага, назив и пзнака из Oпщтег
решника јавних набавки:
38310000 – Прецизна вага; LA21 за лабпратпријске намене.
2.2. Ппис партије укпликп је јавна набавка пбликпвана пп партијама, назив и пзнака из ппщтег
решника набавке: Предметна јавна набавка није пбликпвана пп партијама.
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3. ВРСТА, СПЕЦИФИКАЦИЈА, КПЛИЧИНА И ППИС ДПБАРА, КВАЛИТЕТ, РПК ИЗВРШЕОА, МЕСТП
ИЗВРШЕОА
3.1. Врста, спецификација, кплишина и ппис дпбара кпја су предмет јавне набавке:
Техничка вага (KERN, KB 2400-N или пдгпварајући)

1кпм

Teхнишкa вaгa тeжинe дo 2400g
Пoдeoк вaгe 0,1g
Maксимaлнo oптрeћeоe вaгe 2400 g
Пoнoвљивoст 0,01g
Линeaрнoст +- 0,3g
Mинaмaлнa мaсa зa мeрeоe 0,01g
Врeмe стaбилизaциje max 3sec
Aмбиjeнтaлни услoви max 80% влaжнoсти
Teмпeрaтурa oд 10-40C
Вaгa сa филтeрoм зa вибрaциje
Taс oд нeрђajућeг шeликa димeнзиja 130x130 mm
Вaгa мoрa дa пoсeдуje интeрфejс зa прeнoс пoдaтaкa RS 232 или USB
Дпбрп мпра у пптпунпсти да пдгпвара захтевима наведеним у Кпнкурснпј дпкументацији.
У цену мпрају бити урашунати сви припадајући трпщкпви неппхпдни за реализацију предметне
јавне набавке.
3.2. Нашин спрпвпђеоа кпнтрпле и пбезбеђиваоа гаранције квалитета:
Предметнп дпбрп мпра бити упакпванп, пд стране Исппрушипца, у амбалажи и на нашин кпји је
прпписан за пву врсту дпбара и кпји мпра дпбрп пбезбедити пд делимишнпг или пптпунпг
пщтећеоа при утпвару, трансппрту, претпвару и ускладищтеоу.
Предмeтнп дпбрп мпра бити нпвп.
Квалитативну и квантитативну кпнтрплу и пријем дпбра приликпм исппруке изврщиће пвлащћенп
лице Нарушипца, уз присуствп представника изабранпг ппнуђаша.
3.3. Рпк за исппруку дпбра:
Исппрушилац се пбавезује да исппруши предметнп дпбрп у рпку не дужем пд 20 дана пд дана
закљушеоа Угпвпра.
3.4. Местп исппруке дпбра
Седищте нарушипца, Технплпщки факултет Нпви Сад, Булевар цара Лазара бр.1, Нпви Сад у
прпстприју кпју пдреди Нарушилац.
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4. УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКПНА П ЈАВНИМ
НАБАВКАМА И УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА

4.1. Услпви кпје ппнуђач мпра да испуни да би мпгап да учествује у ппступку јавне набавке:

4.1.1. Пбавезни услпви за учешће у ппступку јавних набавки из члана 75. Закпна
1.
2.

3.
4.

Да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар
Да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна
дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп
преваре
Да му није изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је на снази у време пбјављиваоа
пднпснп слаоа ппзива за ппднпщеое ппнуда
Да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима
Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји

4.1.2. Дпдатни услпви за учешће у ппступку јавне набавке из члана 76. Закпна
Да је у перипду 12 месеци пре слаоа, пднпснп пре
пбјављиваоа Ппзива ппднпщеое ппнуда бип непрестанп
5. Финансијски капацитет:
ликвидан, тј. да није имап ниједан дан неликвиднпсти (перипд
пд 23.02.2014. дп 23.02.2015. гпдине)

4.2. Услпви кпје ппдизвпђач у складу са чланпм 80. Закпна, мпра да испуни да би мпгап да
учествује у ппступку јавне набавке:

4.2.1. Пбавезни услпви за учешће у ппступку јавних набавки из члана 75. Закпна
1.
2.

3.
4.

Да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар
Да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна
дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп
преваре
Да му није изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је на снази у време пбјављиваоа
пднпснп слаоа ппзива за ппднпщеое ппнуда
Да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима
Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји

Наппмена: Ппнуђаш је дужан да за свакпг ппдизвпђаша дпстави кап дпказ п испуоенпсти
пбавезних услпва из шлана 75. став 1. таш 1) дп 4) Закпна (услпви ппд редним брпјем 1, 2, 3. и 4
дела 4.2.1. Кпнкурсне дпкументације) пппуоен, пптписан и пешатпм пверен ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П
ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ЗА ППДИЗВПЂАЧА (Пбразац 6.)
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4.3. Услпви кпје мпра да испуни сваки пд ппнуђача из групе ппнуђача у складу са чланпм 81.
Закпна, да би мпгап да учествује у ппступку јавне набавке:

4.3.1. Пбавезни услпви за учешће у ппступку јавних набавки из члана 75. Закпна
1.
2.

3.
4.

Да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар
Да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна
дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп
преваре
Да му није изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је на снази у време пбјављиваоа
пднпснп слаоа ппзива за ппднпщеое ппнуда
Да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима
Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји

4.3.2. Дпдатни услпви за учешће у ппступку јавне набавке из члана 76. Закпна
Да је у перипду 12 месеци пре слаоа, пднпснп пре
пбјављиваоа Ппзива ппднпщеое ппнуда бип непрестанп
5. Финансијски капацитет:
ликвидан, тј. да није имап ниједан дан неликвиднпсти (перипд
пд 23.02.2014. дп 23.02.2015. гпдине)
Наппмена: Сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша мпра да испуни пбавезне услпве из шлана 75. став 1.
таш. 1) дп 4) Закпна (услпви ппд редним брпјем 1, 2, 3. и 4 дела 4.3.1. Кпнкурсне дпкументације).
Дпдатне услпве (услпв ппд редним брпјем 5. дела 4.3.2. Кпнкурсне дпкументације) ппнуђаши
испуоавају заједнп.
4.4. Ппнуђаш је дужан да при састављаоу ппнуде изришитп наведе да је ппщтпвап пбавезе кпје
прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити
живптне средине, кап и да гарантује да је ималац права интелектуалне свпјине (шл.75 ст.2 Закпна).
Изјава садржана у Пбрасцима бр. 5 и бр. 7.
4.5. Дпказиваое испуоенпсти услпва:
Схпднп шлану 77. Закпна, испуоенпст пбавезних и дпдатних услпва дпказује се на следећи нашин:
1. АКП ППНУЂАЧ САМПСТАЛНП ППДНПСИ ППНУДУ, испуоенпст пбавезних услпва предвиђених у
делу 4.1.1. ппд редним брпјевима 1 дп 4 и дпдатних услпва из дела 4.1.2. ппд редним брпјем 5,
Кпнкурсне дпкументације, дпказује ппднпщеоем пппуоенпг, пптписанпг и пешатпм пверенпг
ПБРАСЦА ИЗЈАВЕ П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ЗА ППНУЂАЧА (Пбразац 5.), дате ппд пунпм
материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу. Изјава мпра бити пптписана пд стране пвлащћенпг
лица ппнуђаша и пверена пешатпм.
2. АКП ППНУЂАЧ ППДНПСИ ППНУДУ СА ППДИЗВПЂАЧЕМ испуоенпст услпва за ушещће у ппступку
јавне набавке из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4) Закпна (услпви ппд редним брпјем 1, 2, 3. и 4 дела
4.2.1. Кпнкурсне дпкументације) за ппдизвпђашe, дпказује се ппднпщеоем пппуоенпг, пптписанпг
и пешатпм пверенпг ПБРАСЦА ИЗЈАВЕ П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ЗА ППДИЗВПЂАЧА (Пбразац 6.)
дате ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу. Изјаву пппуоава, пптписује и пешатпм
пверава ппдизвпђаш, пднпснп оегпвп пвлащћенп лице.
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Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша ради
утврђиваоа испуоенпсти услпва.
3. АКП СЕ ППДНПСИ ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА ПД СТРАНЕ ГРУПЕ ППНУЂАЧА испуоенпст пбавезних
услпва предвиђених у делу 4.3.1. ппд редним брпјевима 1 дп 4 и дпдатних услпва из дела 4.3.2.
ппд редним брпјем 5 Кпнкурсне дпкументантације за свакпг ппнуђаша из шлана групе, дпказује се
ппднпщеоем пппуоенпг, пптписанпг и пешатпм пверенпг ПБРАСЦА ИЗЈАВЕ П ИСПУОАВАОУ
УСЛПВА ЗА СВАКПГ ПД ППНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ППНУЂАЧА (Пбразац 7.), дате ппд пунпм
материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу. Изјаву пппуоава, пптписује и пешатпм пверава сваки
ппнуђаш из групе ппнуђаша, пднпснп оегпвп пвлащћенп лице.
Нарушилац мпже пре дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра да тражи пд ппнуђаша, шија је ппнуда
пцеоена кап најппвпљнија, да дпстави на увид пргинале или пверене кппије свих или ппјединих
дпказа п испуоенпсти услпва.
Акп ппнуђаш у пстављенпм, примеренпм рпку, кпји не мпже бити краћи пд пет дана, не дпстави на
увид пригинале или пверене кппије тражених дпказа, нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап
неприхватљиву.
Ппнуђаш није дужан да дпставља на увид дпказе кпји су јавнп дпступни на интернет страницама
надлежних пргана.
Ппнуђаш је дужан, да без пдлагаоа, писменп пбавести нарушипца п билп кпјпј прпмени у вези са
испуоенпщћу услпва, из ппступка јавне набавке кпја наступи дп дпнпщеоа пдлуке п дпдели
угпвпра, пднпснп закљушеоа угпвпра, пднпснп тпкпм важеоа угпвпра п јавнпј набавци и да је
дпкументује на прпписан нашин.
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ПБРАЗАЦ 5

ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ЗА ППНУЂАЧА
У складу са шланпм 77. став 4. Закпна, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, кап
заступник ппнуђаша, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Ппнуђаш______________________________________________________ (навести назив ппнуђаша) у
ппступку јавне набавке мале вреднпсти дпбара - Технишка вага, редни брпј набавке ЈНМВ 25/15,
испуоава следеће услпве дефинисане кпнкурснпм дпкументацијпм за предметну јавну набавку, и
тп:
-

-

-

Ппнуђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар;
Ппнуђаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела кап шлан
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде,
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита,
кривишнп делп преваре;
Ппнуђашу није изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је на снази у време
пбјављиваоа, пднпснп слаоа ппзива за ппднпщеое ппнуде;
Ппнуђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са
прпписима Републике Србије (или стране државе када има седищте на оенпј теритприји);
Ппнуђаш је ппщтпвап пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду
заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине и гарантује да је ималац права
интелектуалне свпјине;
Ппнуђаш је у перипду 12 месеци пре слаоа, пднпснп пре пбјављиваоа Ппзива ппднпщеое
ппнуда бип непрестанп ликвидан, тј. није имап ниједан дан неликвиднпсти (перипд пд
23.02.2014. дп 23.02.2015. гпдине).

Датум: _______________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА
ППНУЂАЧА

Местп: ____________________
ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА
М. П.
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ПБРАЗАЦ 6
ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ЗА ППДИЗВПЂАЧА
У складу са шланпм 77. став 4. Закпна, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, кап
заступник ппдизвпђаша, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Ппдизвпђаш ____________________________________________________________ (навести назив
ппдизвпђаша) у ппступку јавне набавке мале вреднпсти дпбара - Технишка вага, редни брпј
набавке ЈНМВ 25/15, испуоава следеће услпве дефинисане кпнкурснпм дпкументацијпм за
предметну јавну набавку, и тп:
-

-

Ппдизвпђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући
регистар;
Ппдизвпђаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела кап
шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив
привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа
мита, кривишнп делп преваре;
Ппдизвпђашу није изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је на снази у време
пбјављиваоа, пднпснп слаоа ппзива за ппднпщеое ппнуде;
Ппдизвпђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са
прпписима Републике Србије (или стране државе када има седищте на оенпј теритприји).

Датум: _______________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА
ППДИЗВПЂАЧА

Местп: ____________________
ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА
М. П.

Наппмена: Дпстављају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе ппнуду са ппдизвпђачем.
Изјаву пппуоава, пптписује и печатпм пверава ппдизвпђач, пднпснп оегпвп пвлашћенп лице.
Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђач са ппдизвпђачем, у пбавези је да за свакпг ппдизвпђача, пднпснп
ппдизвпђаче дпстави Образац 6. Образац фптпкппирати у дпвпљнпм брпју примерака.
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ПБРАЗАЦ 7
ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ЗА СВАКПГ ПД ППНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ППНУЂАЧА
У складу са шланпм 77. став 4. Закпна, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, кап
заступник ппнуђаша, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Ппнуђаш______________________________________________________ (навести нзив ппнуђаша) у
ппступку јавне набавке мале вреднпсти дпбара - Технишка вага, редни брпј набавке ЈНМВ 25/15,
испуоава следеће услпве дефинисане кпнкурснпм дпкументацијпм за предметну јавну набавку, и
тп:
- Ппнуђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар;
- Ппнуђаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела кап шлан
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде,
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита,
кривишнп делп преваре;
- Ппнуђашу није изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је на снази у време
пбјављиваоа, пднпснп слаоа ппзива за ппднпщеое ппнуде;
- Ппнуђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са
прпписима Републике Србије (или стране државе када има седищте на оенпј теритприји);
- Ппнуђаш је ппщтпвап пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду
заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине и гарантује да је ималац права
интелектуалне свпјине;
- заједнп са псталим чланпвима из групе ппнуђача, испуоавам дпдатне услпве:
- Ппнуђаш је у перипду 12 месеци пре слаоа, пднпснп пре пбјављиваоа Ппзива ппднпщеое
ппнуда бип непрестанп ликвидан, тј. није имап ниједан дан неликвиднпсти (перипд пд
23.02.2014. дп 23.02.2015. гпдине).

Датум: _______________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА
ППНУЂАЧА

Местп: ____________________
ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА
М. П.
Наппмена: Дпстављају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе заједничку ппнуду.
У случају ппднпшеоа заједничке ппнуде сваки ппнуђач из групе ппнуђача мпра да испуни
пбавезне услпве дпк дпдатне услпве ппнуђачи из групе ппнуђача испуоавају заједнп. Укпликп
ппнуду ппднпси група ппнуђача пптребнп је да се наведени пбразац изјаве фптпкппира у
дпвпљнпм брпју примерака и пппуни за свакпг члана из групе ппнуђача ( кап и за нпсипца ппсла
групе ппнуђача). Изјава мпра бити пптписана пд стране пвлашћенпг лица свакпг ппнуђача из
групе ппнуђача и пверена печатпм.
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8. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
8.1. Ппдаци п језику на кпјем мпра да буде састављена ппнуда:
Ппнуда мпра бити сашиоена на српскпм језику. Ппнуђаш мпже да прилпжи деп ппнуде
кпји се пднпси на технишке карактеристике, квалитет и технишку дпкументацију и на енглескпм
језику. Укпликп Нарушилац у тпку струшне пцене ппнуда утврди да би тај деп требалп да буде
преведен на српски језик, пдредиће ппнуђашу рпк у кпме је дужан да изврщи превпд тпг дела
ппнуде. Превпд мпра бити пверен пд стране судскпг тумаша. У слушају сппра, релевантна је верзија
кпнкурсне дпкументације на српскпм језику.
8.2. Захтеви у ппгледу начина на кпји ппнуда мпра бити сачиоена:
Ппнуда се дпставља у писанпм пблику, у једнпм примерку, на пбрасцу из кпнкурсне
дпкументације и мпра бити јасна и недвпсмислена, шиткп пппуоена - пткуцана или написана
непбрисивим мастилпм, и пверена и пптписана пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша. Укпликп
ппнуђаш нашини грещку у пппуоаваоу, дужан је да је избели и правилнп пппуни, а местп
нашиоене грещке парафира и пвери пешатпм.
Ппнуда се саставља такп щтп ппнуђаш уписује тражене ппдатке у пбрасце кпји су саставни
деп кпнкурсне дпкументације. Ппдаци кпји нису уписани у прилпжене пбрасце, пднпснп ппдаци
кпји су уписани мимп пбразаца неће се уважити, и таква ппнуда ће се пдбити.
Ппнуђаш ппднпси ппнуду у запешаћенпј кпверти или кутији, такп да се при птвараоу мпже
прпверити да ли је затвпрена пнакп какп је предата.
Ппнуде са припадајућпм дпкументацијпм се дпстављају у затвпренпј кпверти или кутији на
адресу нарушипца Универзитет у Нпвпм Саду, Технплпщки факултет Нпви Сад, Булевар цара
Лазара брпј 1, са пбавезнпм назнакпм на лицу кпверте кпјпј је на предопј страни написан текст:
„ППНУДА – НЕ ПТВАРАТИ – Јавна набавка мале вреднпсти дпбара – Техничка вага, редни брпј
набавке ЈНМВ 25/15“, ппщтпм или лишнп прекп писарнице (канцеларија 13 приземље Старе
зграде). На пплеђини кпверте пбавезнп навести назив и адресу ппнуђаша, брпј телефпна кап и име
и презиме лица за кпнтакт. У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на пплеђини кпверте је
пптребнп назнашити да се ради п групи ппнуђаша и навести називе и адресу свих ушесника у
заједнишкпј ппнуди, брпј телефпна кап и име и презиме лица за кпнтакт.
Нарушилац ће пп пријему пдређене ппнуде, на кпверти, пднпснп кутији у кпјпј се ппнуда
налази, пбележити време пријема и евидентирати брпј и датум ппнуде према редпследу
приспећа. Укпликп је ппнуда дпстављена неппсреднп, нарушилац ће ппнуђашу предати пптврду
пријема ппнуде. У пптврди п пријему, нарушилац ће навести датум и сат пријема ппнуде.
Рпк за ппднпшеое ппнуда је 05.03.2015. гпдине дп 10,00 часпва.
Благпвременим ће се сматрати све ппнуде кпје стигну на адресу Нарушипца дп 05.03.2015.
гпдине дп 10,00 шаспва. Нарушилац ће пдбити све неблагпвремене ппнуде, с тим да ће исте накпн
пкпншаоа ппступка птвараоа ппнуда, нептвпрене вратити ппнуђашу, са назнакпм на кпверти
ппнуде да је неблагпвремена.
Местп, време и начин птвараоа ппнуда: Јавнп птвараое ппнуда изврщиће се дана
05.03.2015. гпдине са ппчеткпм у 11,00 часпва у прпстпријама Технплпщкпг факултета Нпви Сад,
Булевар цара Лазара бр.1 у Сали за седнице Факултета.
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Приликпм ппднпшеоа ппнуде ппнуђач је дужан да дпстави:

пппуоен, пптписан и пешатпм пверен пбразац Изјаве п испуоаваоу услпва за
ппнуђача (Пбразац 5. кпји је саставни деп кпнкурсне дпкументације);

пппуоен, пптписан и пешатпм пверен пбразац Изјаве п испуоаваоу услпва за
ппдизвпђача (Пбразац 6. кпји је саставни деп кпнкурсне дпкументације кпји
дпстављају самп пни ппнуђаши кпји ппднпсе ппнуду са ппдизвпђашем);

пппуоен, пптписан и пешатпм пверен пбразац Изјаве п испуоаваоу услпва за
свакпг пд ппнуђача из групе ппнуђача (Пбразац 7. кпји је саставни деп кпнкурсне
дпкументације кпји дпстављају самп пни ппнуђаши кпји ппднпсе заједнишку
ппнуду);

пппуоен, пешатпм пверен и пптписан Пбразац ппнуде (Пбразац 9. кпји је саставни
деп кпнкурсне дпкументације), дпставља се за сваку партију ппсебнп;

пппуоена, пешатпм пверена и пптписана Табела ппнуде – спецификација дпбара
(Пбразац 10. кпји је саставни деп кпнкурсне дпкументације);

Мпдел угпвпра пппуоен на свим местима где је тп предвиђенп, пверен пешатпм и
пптписан на ппследопј страни мпдела угпвпра, шиме пптврђује да прихвата
елементе мпдела угпвпра.
У слушају ппднпщеоа ппнуде са ппдизвпђашима, у мпделу угпвпра мпрају бити
наведени сви ппдизвпђаши (Мпдел угпвпра је саставни деп кпнкурсне
дпкуменатције);
У слушају ппднпщеоа заједнишке ппнуде сви ппнуђаши из групе ппнуђаша мпрају
бити наведени у мпделу угпвпра. (Мпдел угпвпра је саставни деп кпнкурсне
дпкуменатције);
Мпдел угпвпра се пппуоава за сваку партију ппсебнп. У слушају да ппнуђаш ппднпси
ппнуду за вище партија, мпдел угпвпра треба кппирати у пптребнпм брпју
примерака;

Ппнуда мпже да садржи пппуоен, пешатпм пверен и пптписан пбразац Трпшкпви
припремаоа ппнуде (Пбразац 12. кпји је саставни деп кпнкурсне дпкументације);

пппуоен, пешатпм пверен и пптписан пбразац Изјаве п независнпј ппнуди
(Пбразац 13. кпја је саставни деп кпнкурсне дпкументације).
8.3. Пбавештеое п мпгућнпсти да ппнуђач ппнуду мпже ппднети за једну или више партија и
упутствп п начину на кпји ппнуда мпра да буде ппднета, укпликп је предмет јавне набавке
пбликпван пп партијама:
Предметна јавна набавка није пбликпвана пп партијама.
8.4. Пбавештеое п мпгућнпсти ппднпшеоа ппнуде са варијантама:
Ппнуда са варијантама није дппущтена.
8.5. Начин измене, дппуне и пппзива ппнуде:
Ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве ппнуду писаним пбавещтеоем пре истека
рпка за ппднпщеое ппнуда.
Ппнуђаш је дужан да јаснп назнаши кпји деп ппнуде меоа пднпснп кпја дпкумента
накнаднп дпставља.
Укпликп се измена ппнуде пднпси на ппнуђену цену, цена мпра бити изражена у
динарскпм изнпсу, а не у прпцентима.
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Свакп пбавещтеое п изменама, дппунама или пппзиву ппнуде биће припремљенп,
пзнашенп и дпстављенп са пзнакпм на кпверти "Измена ппнуде", "Дппуна ппнуде" или "Пппзив
ппнуде" у ппступку јавне набавке – Јавна набавка мале вреднпсти дпбара – Технишка вага, редни
брпј набавке ЈНМВ 25/15 – НЕ ПТВАРАТИ.
На пплеђини кпверте пбавезнп навести назив и адресу ппнуђаша, брпј телефпна кап и име
и презиме лица за кпнтакт. У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на пплеђини кпверте је
пптребнп назнашити да се ради п групи ппнуђаша и навести називе и адресу свих ушесника у
заједнишкпј ппнуди, брпј телефпна кап и име и презиме лица за кпнтакт.
Ппнуда не мпже бити измеоена ппсле истека рпка за ппднпщеое ппнуда.
8.6. Пбавештеое да ппнуђач кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да
учествује у заједничкпј ппнуди или кап ппдизвпђач:
Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду.
Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да ушествује у
заједнишкпј ппнуди или кап ппдизвпђаш, нити истп лице мпже ушествпвати у вище заједнишких
ппнуда.
У пбрасцу ппнуде, ппнуђаш навпди на кпји нашин ппднпси ппнуду, пднпснп да ли ппднпси
ппнуду сампсталнп или кап заједнишку ппнуду или ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем.
Нарушилац ће пдбити све ппнуде кпје су ппднете супрптнп забрани из претхпднпг става
пве ппдташке (став 5. шлана 87. Закпна).
8.7. Ппнуда са ппдизвпђачем:
Ппнуду мпже ппднети ппнуђаш кпји наступа са ппдизвпђашем/има.
Ппнуђаш је дужан да у ппнуди наведе да ли ће изврщеое набавке делимишнп ппверити
ппдизвпђашу и да наведе оегпв назив, кап и прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће ппверити
ппдизвпђашу, а кпји не мпже бити већи пд 50% кап и деп предмета набавке кпји ће изврщити
прекп ппдизвпђаша.
Акп ппнуђаш у ппнуди наведе да ће делимишнп изврщеое набавке ппверити ппдизвпђашу,
дужан је да наведе назив ппдизвпђаша, а укпликп угпвпр између нарушипца и ппнуђаша буде
закљушен, тај ппдизвпђаш ће бити наведен у угпвпру
Ппнуђаш је дужан да за свакпг ппдизвпђаша дпстави дпказе п испуоенпсти услпва за
ушещће у ппступку јавне набавке на нашин предвиђен у делу 4.5. кпнкурсне дпкументације.
Ппнуђаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавезе у ппступку јавне набавке,
пднпснп на изврщеое угпвпрних пбавеза, без пбзира на брпј ппдизвпђаша.
Ппнуђаш је дужан да нарушипцу на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша ради
утврђиваоа испуоенпсти услпва.
8.8. Заједничка ппнуда:
Ппнуду мпже ппднети група ппнуђаша. Сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша мпра да испуни
пбавезне услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4) Закпна. Дпдатне услпве испуоавају заједнп.
Испуоенпст услпва за ушещће у ппступку се дпказује на нашин предвиђен у делу 4.5. кпнкурсне
дпкументације.

13/29

Саставни деп заједнишке ппнуде је сппразум кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према
нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке, а кпји пбавезнп садржи ппдатке п:
 шлану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће
заступати групу ппнуђаша пред нарушипцем;
 ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша пптписати угпвпр;
 ппнуђашу кпји ће издати рашун;
 рашуну на кпји ће бити изврщенп плаћаое;
 пбавезама свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша за изврщеое угпвпра.
Ппнуђаши кпји ппднесу заједнишку ппнуду пдгпварају непгранишенп сплидарнп према
Нарушипцу.
Задруга мпже ппднети ппнуду сампсталнп, у свпје име а за рашун задругара или заједнишку
ппнуду у име задругара.
Акп задруга ппднпси ппнуду у свпје име, за пбавезе из ппступка јавне набавке и угпвпра п
јавнпј набавци пдгпвара задруга и задругари у складу са закпнпм.
Акп задруга ппднпси заједнишку ппнуду у име задругара, за пбавезе из ппступка јавне
набавке и угпвпра п јавнпј набавци непгранишенп сплидарнп пдгпварају задругари.
8.9. Захтеви у ппгледу траженпг начина и услпва плаћаоа, гарантнпг рпка, кап и евентуалних
других пкплнпсти пд кпјих зависи прихватљивпст ппнуде:
Начин плаћаоа: Плаћаое се врщи уплатпм на рашун ппнуђаша.
Рпк и услпви плаћаоа: Рпк плаћаоа не мпже бити краћи пд 15 дана, нити дужи пд 45 дана
пд дана службенпг пријема рашуна у складу са Закпнпм п рпкпвима измиреоа нпвшаних пбавеза у
кпмерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ брпј 119/12) рашунајући пд дана уреднп
примљенпг рашуна за исппрушенп дпбрп (пд стране нарушипца).
Нарушилац ће плаћаое изврщити пп пријему исправне фактуре (рашуна) пп пптписиваоу
Записника п примппредаји, а у рпку кпји ппнуђаш наведе у пбрасцу ппнуде и Мпделу угпвпра.
Аванснп плаћаое није дпзвпљенп.
Рпк за исппруку дпбара: Исппрушилац се пбавезује да исппруши предметна дпбра у рпку
не дужем пд 20 дана пд дана закљушеоа угпвпра.
Местп исппруке: Универзитет у Нпвпм Саду, Технплпщки факултет Нпви Сад, Булевар цара
Лазара брпј 1, у прпстприју кпју пдреди Нарушилац.
Гарантни рпк: минимални гарантни рпк за исппрушена дпбра је 24 месеца пд датума
пптписиваоа записника п примппредаји.
Рпк важеоа ппнуде: пбавезнп се навпди у ппнуди и не мпже бити краћи пд 30 (тридесет)
дана пд дана птвараоа ппнуде.
8.10. Валута и начин на кпји мпра бити наведена и изражена цена у ппнуди:
Цена у ппнуди се исказује у динарима, са и без ПДВ–а, и мпра бити фиксна. Ппнуђене цене
су фиксне тпкпм рпка важеоа угпвпра и не мпгу се меоати. Цену треба фпрмирати такп да
пбухвати све трпщкпве кпје ппнуђаш има у предметнпј набавци.
Псим вреднпсти дпбара, цена пбухвата и трпщкпве трансппрта, утпвара, истпвара,
пакпваоа и ппмпћних и защтитних средстава пптребних да се спреше пщтећеоа или губитак
дпбара.
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Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, нарушилац ће ппступити у складу са
шланпм 92. Закпна, пднпснп тражиће пбразлпжеое свих оених саставних делпва кпје сматра
мерпдавним.
8.11. Ппдаци п државнпм пргану или прганизацији, пднпснп пргану или служби теритпријалне
аутпнпмије или лпкалне сампуправе где се мпгу благпвременп дпбити исправни ппдаци п
ппреским пбавезама, заштити живптне средине, заштити при заппшљаваоу, услпвима рада и
сл, а кпји су везани за извршеое угпвпра п јавнпј набавци у случају јавних набавки кпд кпјих је
ппзив за ппднпшеое ппнуде пбјављен на странпм језику:
У предметнпј набавци ппзив за ппднпщеое ппнуда се не пбјављује на странпм језику, у
смислу шлана 57. става 4. Закпна.
8.12. Ппдатке п врсти, садржини, начину ппднпшеоа, висини и рпкпвима пбезбеђеоа
испуоеоа пбавеза ппнуђача, укпликп истп наручилац захтева:
Нарушилац не захтева средствп финансијскпг пбезбеђеоа у ппступку предметне јавне
набавке.
8.13. Дефинисаое ппсебних захтева, укпликп исти ппстпје, у ппгледу заштите ппверљивпсти
ппдатака кпје наручилац ставља ппнуђачима на распплагаое, укључујући и оихпве
ппдизвпђаче:
Предметна набавка не садржи ппверљиве инфпрмације кпје нарушилац ставља на
распплагаое.
8.14. Дпдатне инфпрмације и ппјашоеоа кпд наручипца:
Кпмуникација у ппступку јавне набавке врщи се на нашин пдређен шланпм 20. Закпна.
Заинтереспванп лице мпже, у писанпм пблику, тражити пд нарушипца дпдатне инфпрмације или
ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде, најкасније пет дана пре истека рпка за ппднпщеое
ппнуда. Нарушилац ће заинтереспванпм лицу у рпку пд три дана пд дана пријема захтева, за
дпдатним инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, пдгпвпр дпставити у
писанпм пблику и истпвременп ће ту инфпрмацију пбјавити и на Ппрталу јавних набавки кап и на
свпјпј интернет страници. Захтев за дпдатним инфпрмацијама или ппјащоеоима у вези са
припремаоем ппнуде, заинтереспванп лице ће упутити на следећу адресу нарушипца:
Технплпщки факултет Нпви Сад, Булевар цара Лазара брпј 1, 21000 Нпви Сад, путем факса:
021/450-413 или на email: ivanat@uns.ac.rs са пбавезнпм наппменпм „Захтев за дпдатним
инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације за јавну набавку дпбара - Технишка
вага, редни брпј набавке ЈНМВ 25/15.
Тражеое инфпрмација и ппјашоеоа телефпнски није дпзвпљенп.
Акп нарушилац пдгпвпре ппщаље електрпнским путем или факспм, захтеваће пд
заинтереспванпг лица да на исти нашин пптврди пријем пдгпвпра, щтп је заинтереспванп лице, у
складу са шланпм 20. Закпна п јавним набавкама, дужнп да ушини.
Акп нарушилац измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију псам или маое дана пре
истека рпка за ппднпщеое ппнуда, дужан је да прпдужи рпк за ппднпщеое ппнуда и пбјави
пбавещтеое п прпдужеоу рпка за ппднпщеое ппнуда.
Пп истеку рпка предвиђенпг за ппднпщеое ппнуда нарушилац не мпже да меоа нити да
дппуоује кпнкурсну дпкументацију.
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8.15. Дпдатна пбјашоеоа, кпнтрпла и дппуштене исправке:
Нарушилац мпже да захтева пд ппнуђаша, дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при
прегледу, вреднпваоу и уппређиваоу ппнуда, а мпже да врщи и кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша
пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша.
Укпликп нарушилац прпцени да су пптребна дпдатна пбјащоеоа или је пптребнп
изврщити кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша, нарушилац ће ппнуђашу
пставити примерени рпк да ппступи пп ппзиву нарушипца, пднпснп да пмпгући нарушипцу
кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, кап и кпд оегпвпг ппдизвпђаша.
Нарушилац мпже уз сагласнпст ппнуђаша да изврщи исправке рашунских грещака упшених
приликпм разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа ппнуда.
У слушају разлике између јединишне и укупне цене, мерпдавна је јединишна цена. Акп се
ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунских грещака, нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап
неприхватљиву.
8.16. Захтев у ппгледу дпдатнпг пбезбеђеоа испуоеоа угпвпрних пбавеза укпликп предмет
јавне набавке није истпврсан предмету за кпји је ппнуђач дпбип негативну референцу, а оегпва
вреднпст не мпже бити већа пд 15% пд ппнуђене цене:
Нарушилац ће ппнуду ппнуђаша кпји је на списку негативних референци пдбити кап
неприхватљиву акп је предмет јавне набавке истпврсан предмету за кпји је ппнуђаш дпбип
негативну референцу.
Акп предмет јавне набавке није истпврсан предмету, за кпји је ппнуђаш дпбип негативну
референцу, Нарушилац захтева дпдатнп пбезбеђеое испуоеоа угпвпрних пбавеза укпликп таквпм
ппнуђашу буде дпдељен угпвпр.
Ппнуђаш је у пбавези да дпстави дпдатнп пбезбеђеое испуоеоа угпвпрних пбавеза –
бланкп сплп меницу, регистрпвану у Регистру меница НБС, са менишним пвлащћеоем и депп
картпнпм, у вреднпсти пд 15% пд укупне вреднпсти угпвпра без ПДВ-а, са рпкпм трајаоа кпји је 30
(тридесет) дана дужи пд истека рпка за кпнашнп изврщеое ппсла.
Дпдатнп пбезбеђеое се предаје Нарушипцу у мпменту закљушеоа угпвпра.
8.17. Елементе угпвпра п кпјима ће се прегпварати и начин прегпвараоа, у случају спрпвпђеоа
прегпварачкпг ппступка: /.
8.18. Врста критеријума за дпделу угпвпра, све елементе критеријума на пснпву кпјих се
дпдељује угпвпр, кпји мпрају бити пписани и вреднпснп изражени, кап и метпдплпгију за
дпделу ппндера за сваки елеменат критеријума кпја ће пмпгућити накнадну пбјективну
прпверу пцеоиваоа ппнуда:
Критеријум за дпделу угпвпра за јавну набавку дпбара - Технишка вага, редни брпј набавке
ЈНМВ 25/15 је најнижа ппнуђена цена.
8.19. Елементе критеријума на пснпву кпјих ће наручилац извршити дпделу угпвпра у ситуацији
када ппстпје две или више ппнуда са једнаким брпјем ппндера или истпм ппнуђенпм ценпм:
Укпликп два или вище ппнуђаша имају ппнуде са истпм ппнуђенпм ценпм, угпвпр за ће се
дпделити ппнуђашу кпји у свпјпј ппнуди наведе краћи рпк исппруке.
У слушају да нарушилац две или вище ппнуда са истпм ппнуђенпм ценпм и истим
ппнуђеним рпкпм исппруке, угпвпр ће се дпделити ппнуђашу кпји у свпјпј ппнуди наведе дужи
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гарантни рпк.
8.20. Пбавештеое п тпме да је ппнуђач дужан да при састављаоу свпје ппнуде наведе да је
ппштпвап пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п заштити на раду, заппшљаваоу и
услпвима рада, заштити живптне средине, кап и да гарантује да је ималац права интелектуалне
свпјине:
Ппнуђаш је дужан да при састављаоу ппнуде изришитп наведе да је ппщтпвап пбавезе кпје
прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити
живптне средине. Изјава садржана у Пбрасцима бр. 5 и бр. 7.
Ппнуђаш гарантује да је ималац права интелектуалне свпјине.
8.21. Пбaвeштeоe дa нaкнaду зa кoришћeоe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду
зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч:
Накнаду за кприщћеое патената, кап и ппвреду защтићених права интелектуалне
свпјине трећих лица снпси ппнуђаш.
8.22. Пбавештеое п начину и рпку ппднпшеоа захтева за заштиту права ппнуђача:
Захтев за защтиту права мпже да ппднесе ппнуђаш пднпснп свакп заинтереспванп лице
или ппслпвнп удружеое у оихпвп име.
Захтев за защтиту права ппднпси се Републишкпј кпмисији, а предаје нарушипцу. Примерак
захтева за защтиту права ппднпсилац истпвременп дпставља Републишкпј кпмисији. Захтев за
защтиту права се дпставља неппсреднп, електрпнскпм ппщтпм на e-mail: ivanat@uns.ac.rs, факсom
на брпј: 021/450-413 или преппрушенпм ппщиљкпм са ппвратницпм.
Захтев за защтиту права се мпже ппднети у тпку целпг ппступка јавне набавке, прптив
сваке радое нарушипца псим укпликп Закпнпм није другашије пдређенп.
Ппднпсилац захтева за защтиту права дужан је да уз Захтев за защтиту права дпстави дпказ
п уплати таксе у изнпсу пд 40.000,00 динара. Изнпс уплатити на рашун бучета Републике Србије,
брпј рашуна: 840-742221843-57, щифра плаћаоа 153, мпдел 97 ппзив на брпј 50-016, сврха уплате:
Републишка административна такса за захтев за защтиту права брпј јавне набавке, прималац
уплате: Бучет Републике Србије
Захтев за защтиту права кпјим се пспправа врста ппступка, садржина ппзива за ппднпщеое
ппнуда или кпнкурсне дпкументације сматраће се благпвременим укпликп је примљен пд стране
нарушипца најкасније 3 (три) дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда без пбзира на нашин
дпстављаоа.
Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра из шлана 108. Закпна или Пдлуке п пбустави
ппступка јавне набавке из шлана 109. Закпна, рпк за ппднпщеое захтева за защтиту права је 5 (пет)
дана пд дана пријема пдлуке.
Захтевпм за защтиту права не мпгу се пспправати радое нарушипца предузете у ппступку
јавне набавке акп су ппднпсипцу захтева били или мпгли бити ппзнати разлпзи за оегпвп
ппднпщеое пре истека рпка за ппднпщеое захтева из шлана 149. став 3. Закпна п јавним
набавкама, а ппднпсилац захтева га није ппднеп пре истека тпг рпка.
Акп је у истпм ппступку јавне набавке, ппнпвп ппднет захтев за защтиту права пд стране
истпг ппднпсипца захтева, у тпм захтеву се не мпгу пспправати радое нарушипца за кпје је
ппднпсилац захтева знап или мпгап знати приликпм ппднпщеоа претхпднпг захтева.
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П ппднетпм захтеву за защтиту права нарушилац пбавещтава све ушеснике у ппступку јавне
набавке, пднпснп пбјављује пбавещтеое п ппднетпм захтеву на Ппрталу јавних набавки,
најкасније у рпку пд 2 (два) дана пд дана пријема захтева за защтиту права.
8.23. Пбавештеое п рпку за закључеое угпвпра:
Угпвпр п јавнпј набавци ће бити закљушен са ппнуђашем кпјем је дпдељен угпвпр у рпку пд
8 (псам) дана, пд дана прптека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права из шлана 149. Закпна.
Нарушилац ће, у складу са шланпм 112. став 2. ташка 5) Закпна, пре истека рпка за
ппднпщеое захтева за защтиту права, закљушити угпвпр п јавнпј набавци акп је ппднета самп
једна ппнуда.
Акп ппнуђаш шија је ппнуда изабрана кап најппвпљнија пдбије да закљуши угпвпр п јавнпј
набавци, нарушилац мпже да закљуши угпвпр са првим следећим најппвпљнијим ппнуђашем.
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OБРАЗАЦ 9
ПБРАЗАЦ ППНУДЕ
Ппнуда бр. _____________ пд ____________ 2015. гпдине за јавну набавку дпбара – Техничка
вага, редни брпј набавке ЈНМВ 25/15.
I ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ
Назив ппнуђача
Адреса ппнуђача
Матични брпј
ПИБ
Брпј текућег рачуна и
назив банке
Пдгпвпрна пспба
(пптписник угпвпра)
Телефпн
Телефакс
Електрпнска ппшта
Пспба за кпнтакт и
брпј мпбилнпг телефпна

II ППНУДУ ППДНПСИМ (запкружити):
1. сампсталнп
2. са ппдизвпђашем
3. кап заједнишку ппнуду

Наппмена: запкружити начин ппднпшеоа ппнуде и уписати ппдатке п ппдизвпђачу (III табела
пбрасца ппнуде) укпликп се ппнуда ппднпси са ппдизвпђачем, пднпснп ппдатке п свим
учесницима заједничке ппнуде (IV табела пбрасца ппнуде), укпликп ппнуду ппднпси група
ппнуђача.
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III ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ
1.Назив ппдизвпђача
Адреса
Матични брпј
ПИБ
Брпј текућег рачуна и назив банке
Деп предмета набавке кпју ће извршити
ппдизвпђач
Прпценат укупне вреднпсти набавке кпју ће
извршити ппдизвпђач
Телефпн
Телефакс
Електрпнска ппшта
Пспба за кпнтакт
2.Назив ппдизвпђача
Адреса
Матични брпј
ПИБ
Брпј текућег рачуна и назив банке
Деп предмета набавке кпју ће извршити
ппдизвпђач
Прпценат укупне вреднпсти набавке кпју ће
извршити ппдизвпђач
Телефпн
Телефакс
Пспба за кпнтакт
Наппмена: Табелу „Ппдаци п ппдизвпђачу“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппнуду ппднпсе
са ппдизвпђачем. Укпликп ппнуђач наступа са већим брпјем ппдизвпђача пд места предвиђених
у табели пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни
и дпстави за свакпг ппдизвпђача. На месту у табели кпје је предвиђенп за деп предмета
набавке кпју ће извршити ппдизвпђач пптребнп је пписати врсту дпбара, радпва или услуга
штп се мпже учинити прецизним пписиваоем или навпђеоем ппзиција у пквиру спецификације
кпје ће ппнуђач ппверити ппдизвпђачу.
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IV ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ

1. Назив учесника у заједничкпј ппнуди
Адреса
Матични брпј
ПИБ
Брпј текућег рачуна и назив банке
Телефпн
Телефакс
Електрпнска ппшта
Пспба за кпнтакт
2. Назив учесника у заједничкпј ппнуди
Адреса
Матични брпј
ПИБ
Брпј текућег рачуна и назив банке
Телефпн
Телефакс
Електрпнска ппшта
Пспба за кпнтакт

Наппмена: Табелу „Ппдаци п учеснику заједничке ппнуде“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји
ппднпсе заједничку ппнуду. Укпликп заједничка ппнуда пбухвата већи брпј ппнуђача пд места
предвиђених у табели, пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака,
да се пппуни и дпстави за свакпг ппнуђача.
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V ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
Набавка дпбара – Технишка вага, редни брпј набавке ЈНМВ 25/15.

Укупна ппнуђена цена без ПДВ-а је _____________________динара.
Укупна ппнуђена цена са ПДВ-пм је_____________________динара.
Начин плаћаоа: Плаћаое се врщи уплатпм на рашун ппнуђаша.
Рпк и услпви плаћаоа: Нарушилац ће плаћаое изврщити пп пптписиваоу Записника п
примппредаји, у рпку пд ____ дана пд дана пријема исправнп сашиоенпг рашуна за исппрушенп
дпбрп. (минимум 15 дана, максимум 45 дана)
Рпк за исппруку дпбара: Исппрушилац се пбавезује да исппруши предметна дпбра у рпку
не дужем пд _____ дана пд дана закљушеоа угпвпра. (не мпже бити дужи пд 20 дана пд дана
закљушеоа угпвпра)
Местп исппруке: Универзитет у Нпвпм Саду, Технплпщки факултет Нпви Сад, Булевар цара
Лазара брпј 1, у прпстприју кпју пдреди Нарушилац.
Гарантни рпк: гарантни рпк за исппрушенп/а дпбрп/а је ____ месеци пд датума
пптписиваоа записника п примппредаји. (минимални гарантни рпк за исппрушенп/а дпбрп/а је 24
месеца пд датума пптписиваоа записника п примппредаји)
Рпк важеоа ппнуде: _______ дана пд дана птвараоа ппнуде (не мпже бити краћи пд 30
(тридесет) дана пд дана птвараоа ппнуде).

Местп и датум

Ппнуђач
М.П.
Пптпис пвлащћенпг лица

НАПОМЕНА: Образац ппнуде пвлашћенп лице ппнуђача мпра да пппуни, пптпише и пвери
печатпм, укпликп наступа сампсталнп или са ппдизвпђачем.
Укпликп ппнуђачи ппднпсе заједничку ппнуду, група ппнуђача мпже да се ппредели да
Образац ппнуде пптписују, печатпм пверавају сви ппнуђачи из групе ппнуђача или група
ппнуђача мпже да пдреди једнпг ппнуђача из групе кпји ће пппунити, пптписати и печатпм
пверити пбразац ппнуде уз прилпженп пвлашћеое кпје пптписују и пверавају печатпм сви
ппнуђачи из групе ппнуђача.
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ТАБЕЛА ППНУДЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА
за јавну набавку мале вреднпсти дпбара – Технишка вага, редни брпј набавке ЈНМВ 25/15
Ред.
бр.

Прoизвoд
(зaхтeв квaлитeтa)

1

2
ТЕХНИЧКА ВАГА

1

Teхнишкa вaгa тeжинe дo 2400g
Пoдeoк вaгe 0,1g
Maксимaлнo oптрeћeоe вaгe 2400 g
Пoнoвљивoст 0,01g
Линeaрнoст +- 0,3g
Mинaмaлнa мaсa зa мeрeоe 0,01g
Врeмe стaбилизaциje max 3sec
Aмбиjeнтaлни услoви max 80% влaжнoсти
Teмпeрaтурa oд 10-40C
Вaгa сa филтeрoм зa вибрaциje
Taс oд нeрђajућeг шeликa димeнзиja 130x130 mm
Вaгa мoрa дa пoсeдуje интeрфejс зa прeнoс пoдaтaкa RS 232 или USB

ПБРАЗАЦ 10.

Кoл

Jeд.
мeр
e

Цена без ПДВа

Изнпс ПДВ-а

Цена са ПДВпм

3

4

5

6

7

1

кпм

Прпизвпђач: KERN
Мпдел: KB 2400-2N или пдгпварајући
Ппнуђаш нуди мпдел _______________________________________
Прпивпђаша ___________________________________________
Местп и датум

Ппнуђач
М.П.
Пптпис пвлащћенпг лица
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Упутствп какп да се пппуни табела.
Табела се пппуоава према следећем упутству - У кплпну 5 ппнуђаш уписује цену дпбара без ПДВ-а.
У кплпну 6 ппнуђаш уписује изнпс ПДВ-а.
У кплпну 7 ппнуђаш уписује цену дпбара са ПДВ - пм.
НАППМЕНА: Пбразац табеле Ппнуде, пвлащћенп лице ппнуђаша мпра да пппуни, пптпище и пвери пешатпм, укпликп наступа сампсталнп
или са ппдизвпђашем.
Укпликп ппнуђаши ппднпсе заједнишку ппнуду, група ппнуђаша мпже да се ппредели да Пбразац табеле пптписују, пешатпм пверавају сви
ппнуђаши из групе ппнуђаша или група ппнуђаша мпже да пдреди једнпг ппнуђаша из групе кпји ће пппунити, пптписати и пешатпм пверити
пбразац ппнуде уз прилпженп пвлащћеое кпје пптписују и пверавају пешатпм сви ппнуђаши из групе ппнуђаша.
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11. МПДЕЛ УГПВПРА
п набавци дпбара – Технишка вага

закљушен дана*__________2015. гпдине (*пппуоава Нарушилац приликпм закљушеоа угпвпра), у
Нпвпм Саду, између:
УНИВЕРЗИТЕТ У НПВПМ САДУ, ТЕХНПЛПШКИ ФАКУЛТЕТ НПВИ САД, ул. Булевар цара Лазара бр.1,
Нпви Сад, ПИБ 100721916, матишни брпј 8055203, кпга заступа в.д. декана, прпф. др Зплтан
Заваргп, у даљем тексту Нарушилац
Ппнуђач______________________________________________________
са
седищтем
у
_______________________, улица ____________________________________, брпј _____, ПИБ
____________________,
матишни
брпј
_______________________,
рашун
брпј
_________________________________________________,
кпд
ппслпвне
банке
________________________________________________,
кпга
заступа
____________________________________________________________________________,
Са заједнишким ппнуђашем/ппнуђашима
Са ппдизвпђашем/ппдизвпђашима
у даљем тексту Исппрушилац.
Угпвпрне стране сагласнп кпнстатују:
- да је Нарушилац, на пснпву Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“, брпј 124/12 и 14/15), и
других ппдзакпнских аката кпјима се уређује ппступак јавне набавке, спрпвеп ппступак јавне
набавке мале вреднпсти, брпј: ЈНМВ 25/15, шији је предмет набавка дпбара - Технишка вага, и
- да је Исппрушилац дпставип Ппнуду брпј: ________________ пд ________________ 2015. гпдине
са спецификацијпм дпбара, кпје се налазе у прилпгу Угпвпра и шине саставни деп Угпвпра (у
даљем тексту Ппнуда).
Члан 1.
Предмет Угпвпра је набавка дпбара - Технишка вага, у свему према Угпвпру и Ппнуди
исппрушипца кпје шине саставни деп пвпг угпвпра.
Члан 2.
Угпвпрне стране утврђују да укупна вреднпст дпбара из шлана 1. Угпвпра изнпси укупнп
____________________ динара без ПДВ-а, пднпснп ____________________ са ПДВ-пм (20%), а
дпбијена је на пснпву јединишне цене из табеле ппнуде Исппрушипца.
Угпвпрена цена је фиксна и не мпже се меоати, услед ппвећаваоа цене елемената на
пснпву кпјих је пдређена.
Псим вреднпсти дпбара, цена пбухвата и трпщкпве трансппрта, утпвара, истпвара,
пакпваоа и ппмпћних и защтитних средстава пптребних да се спреше пщтећеоа или губитак
дпбара.
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Члан 3.
Угпвпрне стране су сагласне да Нарушилац изврщи плаћаое Исппрушипцу у рпку пд _____
(___________) дана пд дана пријема исправнп сашиоенпг рашуна пп пптписиваоу Записника п
примппредаји за исппрушенп предметнп дпбрп, налпгпм за плаћаое у кприст ппслпвнпг рашуна
Исппрушипца.
Рашун из става 1. пвпг шлана треба да гласи на :
Технплпщки факултет Нпви Сад,
Булевар цара Лазара 1,
ПИБ 100721916,
са наппменпм: у складу са угпвпрпм брпј *_______________ (*пппуоава Нарушилац
приликпм закљушеоа угпвпра).
Члан 4.
Исппрушилац се пбавезује да исппруши предметнп дпбрп, у рпку пд ____ (_________) дана
пд дана закљушеоа Угпвпра.
Члан 5.
Угпвпрне стране су сагласне да је местп исппруке предмета из шлана 1. угпвпра
Технплпщки факултет, Булевар цара Лазара 1, Нпви Сад и тп у прпстприју кпју пдреди Нарушилац.
Члан 6.
Исппрушилац се пбавезује да дпбрп из шлана 1. пвпг угпвпра исппруши у свему према
Спецификацији Нарушипца, важећим закпнским прпписима, прпфесипналним стандардима,
нпрмативима струке и дпбрим ппслпвним пбишајима.
Члан 7.
Исппрушилац је дужан да дпбрп кпје је предмет угпвпра превезе трансппртним средствпм,
у пдгпварајућпј амбалажи, ради пбезбеђеоа квалитетне защтите прпизвпда с пбзирпм на оихпва
свпјства.
Члан 8.
Укпликп пвлащћенп лице Нарушипца приликпм пријема пцени да дпбрп није прпписанпг
пднпснп угпвпренпг квалитета, пвлащћен је да пдбије пријем истпг уз пбавезу да писменим путем
пдмах пбавести Исппрушипца и захтева нпву исппруку у рпку пд псам дана, а дпбрп кпје је билп
предмет пријема и кпнтрпле пдмах врати Исппрушипцу.
Члан 9.
У слушају из претхпднпг шлана, Исппрушилац је дужан да у пстављенпм рпку исппруши
Нарушипцу дпбрп кпје је предмет угпвпра прпписанпг, пднпснп угпвпренпг квалитета.
Члан 10.
Приликпм примппредаје предстваници угпвпрних страна сашиниће Записник п
примппредаји дпбра.
Гарантни рпк за исппрушенп дпбрп је ____ (_______________) месеца/и пд датума
пптписиваоа Записника п примппредаји дпбра из става 1. пвпг шлана.
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Члан 11.
Пвај угпвпр важи дп међуспбнпг изврщеоа свих пбавеза угпвпрних страна пп пвпм
Угпвпру.
Члан 12.
Угпвпр се раскида изјавпм у писанпј фпрми кпја се дпставља другпј угпвпрнпј страни и са
птказним рпкпм пд 15 дана пд дана дпстављаоа изјаве.
Члан 13.
За све щтп пвим угпвпрпм није ппсебнп утврђенп примеоују се пдредбе Закпна п
пблигаципним пднпсима.
Члан 14.
Све евентуалне сппрпве угпвпрне стране ће рещавати сппразумнп.
Укпликп дп сппразума не дпђе, угпвара се надлежнпст стварнп надлежнпг суда у Нпвпм
Саду.
Члан 15.
Пвај угпвпр је сашиоен у 6 (щест) једнаких примерака пд кпјих 4 (шетири) примерка
задржава Нарушилац, а 2 (два) примерка Исппрушилац.

НАРУЧИЛАЦ

ИСППРУЧИЛАЦ

прпф. др Зплтан Заваргп
в.д. декана

Наппмена: Наручилац навпди да је ппнуђач у пбавези да пппуни, пптпише и пвери печатпм
мпдел угпвпра, чиме пптврђује да прихвата све елементе Мпдела угпвпра. У случају
ппднпшеоа ппнуде са учешћем ппдизвпђача, Мпдел угпвпра пптписује и пверава печатпм
ппнуђач а у случају ппднпшеоа заједничке ппнуде, пнај ппнуђач кпји је пзначен да ће у име свих
ппнуђача пптписати угпвпр, а све према сппразуму кпјим се чланпви групе међуспбнп а и према
наручипцу пбавезују на извршеое предметне јавне набавке и кпји дпстављају у пквиру ппнуде. У
случају ппднпшеоа заједничке ппнуде, у мпделу угпвпра мпрају бити наведени сви чланпви групе
ппнуђача, пднпснп сви ппдизвпђачи, у случају ппднпшеоа ппнуде са ппдизвпђачем)
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ПБРАЗАЦ 12
ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ
За јавну набавку дпбара - Технишка вага, редни брпј набавке ЈНМВ 25/15.
ППНУЂАЧ: ____________________________________________________________ прилаже

ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ
Врста трпшка

Вреднпст

Укупан изнпс трпшкпва
припремаоа ппнуде
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА
ППНУЂАЧА

ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА
М. П.
Наппмена:
Од ппнуђача се захтева да наведе све елементе кпји чине трпшкпве припреме ппнуде.
Трпшкпве припреме и ппднпшеоа ппнуде снпси искључивп ппнуђач и не мпже тражити
пд наручипца накнаду трпшкпва.
Акп је ппступак јавне набавке пбустављен из разлпга кпји су на страни наручипца,
наручилац је дужан да ппнуђачу надпкнади трпшкпве израде узпрка или мпдела, акп су израђени
у складу са техничким спецификацијама наручипца и трпшкпве прибављаоа средства
пбезбеђеоа, ппд услпвпм да је ппнуђач тражип накнаду тих трпшкпва у свпјпј ппнуди.
Дпстављаое пвпг пбрасца није неппхпднп.
У случају дпстављаоа пвпг пбрасца пвлашћенп лице ппнуђача мпра да пппуни,
пптпише и пвери печатпм Образац, укпликп наступа сампсталнп или са ппдизвпђачем.
У случају дпстављаоа пвпг пбрасца пд стране учесника заједничке ппнуде, група
ппнуђача мпже да се ппредели да Образац пптписују, печатпм пверавају сви ппнуђачи из групе
ппнуђача или група ппнуђача, мпже да пдреди једнпг ппнуђача из групе кпји ће пппунити,
пптписати и печатпм пверити Образац уз прилпженп пвлашћеое кпје пптписују и пверавају
печатпм сви ппнуђачи из групе ппнуђача.
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ПБРАЗАЦ 13
На пснпву шлана 26. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“, брпј 124/12 и 14/15), у
ппступку јавне набавке мале вреднпсти дпбара – Технишка вага, редни брпј набавке ЈНМВ 25/15,
ппнуђаш _______________________________________ из ________________________ даје

ИЗЈАВУ
П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ

Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђујем да сам Ппнуду ппднеп
независнп, без дпгпвпра са другим ппнуђашима или заинтереспваним лицима.

Датум: _______________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА
ППНУЂАЧА

ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА
М. П.

Наппмена:
У случају ппстпјаоа пснпване сумое у истинитпст Изјаве п независнпј ппнуди,
наручилац ће пдмах пбавестити прганизацију надлежну за заштиту кпнкуренције.
Организација надлежна за заштиту кпнкуренције, мпже ппнуђачу, пднпснп заинтереспванпм
лицу изрећи меру забране учешћа у ппступку јавне набавке, акп утврди да је ппнуђач пднпснп
заинтереспванп лице ппвредилп кпнкуренцију у ппступку јавне набавке у смислу закпна кпјим се
уређује заштита кпнкуренције. Мера забране учешћа у ппступку јавне набавке мпже трајати
дп две гпдине. Ппвреда кпнкуренција представља негативну референцу у смислу члана 82. став
1. тачка 2. Закпна.
Образац изјаве пвлашћенп лице ппнуђача мпра да пппуни, пптпише и пвери печатпм.
Укпликп ппнуђачи ппднпси ппнуду са ппдизвпђачем или заједничку ппнуду, Образац изјаве
мпра бити пппуоен, пверен и пптписан пд стране пвлашћенпг лица свакпг ппдизвпђача,
пднпснп свакпг ппнуђача из групе ппнуђача.
Изјаву кппирати у дпвпљнпм брпју примеракa.

29/29

