СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЈИНА БАШТА
Улица: Душана Вишића бр. 28
Број: 404-81-3/2020
Дaтум: 09.11.2020. године
На основу члана 27. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр.
91/2019), Наручилац Скупштина општине Бајина Башта упућује следећи:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА –
НАБАВКА НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
Назив, адреса и интернет страница наручиоца:
Наручилац Скупштина општине Бајина Башта, Душана Вишића бр. 28, http://bajinabasta.rs/,
позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуде у складу са Позивом
за подношење понуда.
Врста наручиоца:
Орган Јединице локалне самоуправе.
Врста поступка набавке:
Набавка на коју се Закон не примењује.
Врста предмета:
Добра.
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Набавка на коју се Закон не примењује (добра) бр. НД 04/20 – Набавка календара, кеса,
хемијских оловки и роковника, назив и ознака из општег речника набавке: 22817000 Дневници или роковници, 30199792 – Календари и 30192121 – Хемисјске оловке.
Критеријуми за доделу Уговора:
Наручилац је дефинисао критеријуме за доделу уговора на основу: Цене. Уколико две или
више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда
оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. Уколико ни након примене горе
наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора,
наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће
писмено обавестити све привредне субјекте који су поднели понуде о датуму када ће се
одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају
једнаку најнижу понуђену цену и исти рок важења понуде. Извлачење путем жреба
наручилац ће извршити јавно, у присуству представника привредних субјеката, и то тако
што ће називе привредних субјеката исписати на одвојеним папирима, који су исте
величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само
један папир. Привредни субјект чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен
уговор. Привредним субјектима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити
записник извлачења путем жреба.
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Благовременом понудом сматраће се понуда приспела на адресу: Скупштине општине
Бајина Башта, ул. Душана Вишића број 28 до 13.11.2020. године до 10:00 часова, без
обзира на начин достављања. Понуђач који не доставља понуду преко поште, предајe је
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на писарници Скупштине општине Бајина Башта, на горе наведеној адреси. Понуда
приспела по истеку датума и сата одређених у позиву, сматраће се неблаговременом, а
Наручилац ће је вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета
неблаговремено. Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду до истека
рока за подношење понуде. Понудa се припрема и подноси у складу са позивом.
Пожељно је да понуђач не издваја из целине делове Позива за подношење понуда које
сматра непотребним, нити да им мења место.
Понуду састављену према датом упутству, потребно је доставити у затвореној запечаћеној коверти са назнаком „Набавка на коју се Закон не примењује (добра) бр. НД
04/20 – Набавка календара, кеса, хемијских оловки и роковника – НЕ ОТВАРАТИ“, на
адресу: Скупштине општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28. Коверта на предњој
страни мора имати заводни број понуђача, а на полеђини мора бити оверена печатом
понуђача. На полеђини коверте понуђачи су обавезни да назначе назив, седиште, адресу
и особу за контакт. Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуду доставити на
српском језику. Понуда са варијантама није дозвољена.
Место, време и начин отварања понуда:
Поступак отварања понуда одржаће се 13.11.2020. године у 10:15 часова, у пословним
просторијама Скупштине општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића број 28. С обзиром
да се ради о набавци на коју се Закон не примењује формалног отварања понуда неће
бити.
Рок за издавање уговора:
Уговор о набавци Наручилац ће доставити у оквирном року од 2 дана од дана доношења
одлуке о додели уговора.
Лице за контакт:
Урош Нешковић, ел. пошта: javnenabavkebb@gmail.com
Напомена:
Употреба печата није обавезна
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Набавка календара, кеса, хемијских оловки и роковника

1.
2.
3.
4.

Јед.
мере
2.

Опис производа

Ред.
бр.

1.
Календари
Хемијске оловке,
метална са штампом
Роковник
chelsea A/5 са штампом
Кесе INNOVA 7005 димензија
32x41 cm са штампом

Кол.
3.

ком.

250

ком.

180

ком.

180

ком.

180

Напомена: У позицијама техничке спецификације добара где се наводи назив
произвођача, тип или марка производа важи напомена или „одговарајуће“.
Рок испоруке: Испорука добара извршиће се једнократно најкасније до 31. новембра
2020. године;
Начин (рок) плаћања: По испоруци добара у року до 45 дана од дана пријема фактуре
код наручиоца.
Квалитативно квантитативни пријем добара: Приликом преузимања предметних
добара, овлашћено лице Наручиоца је дужно да утврди да ли су иста испоручена у
количини, у свему према захтеву Наручиоца.
Уколико Наручилац приликом испоруке добара која су предмет набавке, утврди да иста не
одговарају захтевима из Конкурсне документације и условима из прихваћене Понуде
Испоручиоца, односно да имају видљиве недостатке, има право одбити пријем истих, о
чему ће, на лицу места сачинити Записник о рекламацији, на основу кога је понуђач у
обавези да отклони недостатке, односно изврши замену испорученог добра у року од 5
(пет) дана.
Место испоруке: Скупштина општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића број 28.

Место и датум:
________________________

Понуђач:
М.П.

____________________________
/потпис овлашћеног лица/
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ПОТВРДА О ПРЕУЗИМАЊУ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
За набавку на коју се Закон не примењује бр. НД 04/20
за – Набавка календара, кеса, хемијских оловки и роковника
Потврђујем да сам у име предузећа:

Назив:
Матични број:
ПИБ:
Седиште:
Место:
Контакт особа:
Контакт телефон:

преузео Позив за подношење понуда за набавку на коју се Закон не примењује бр.
НД 04/20 тј. за Набавка календара, кеса, хемијских оловки и роковника.

Датум:

09.11.2020. год.

Име овлашћеног лица:

______________________

Потпис овлашћеног лица:

______________________М.П.
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ОБРАЗАЦ 1. – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Деловодни број понуђача: ______________ од ______.______.2020. године;
Назив понуђача:___________________________________________________________;
Матични број: __________________________; ПИБ: _____________________________;
Одговорно лице: ________________________; Ел. пошта: ________________________;
ПОНУДА ЗА:
НАБАВКА КАЛЕНДАРА, КЕСА, ХЕМИЈСКИХ ОЛОВКИ И РОКОВНИКА
Понуда се састоји из следећег:
1. Табеларан приказ понуде.
Врста добра
1
Набавка календара, кеса,
хемијских оловки и
роковника

Укупан износ без
ПДВ-а
2

Посебно исказан
ПДВ-20%
3

Укупан износ са
ПДВ-ом
2+3

Словима: ( __________________________________________________________________ )
2. Понуда важи ______ календарских дана (не може бити краћи од 30 дана од дана
отварања понуда);
3. Начин плаћања је вирмански;
4. Плаћање је у року од 45 бескаматних календарских дана од дана испостављања
фактуре за испоручена добра;
5. Понуђач се обавезује да добра која су предмет набавке испоручи најкасније до 31.
новембра 2020. године;

Место и датум:
________________________

Понуђач:
М.П.

____________________________
/потпис овлашћеног лица/
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ОБРАЗАЦ 2. – ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Предмет набавке: Набавка календара, кеса, хемијских оловки и роковника;
Понуђач: ________________________________________________________________;
Набавка на коју се Закон не примењује бр. НД 04/20;
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.

Опис производа

Јед.
мере

Кол.

1.

2.

3.

ком.

250

ком.

180

ком.

180

ком.

180

Календари
Хемијске оловке,
метална са штампом
Роковник
chelsea A/5 са штампом
Кесе INNOVA 7005 димензија
32x41 cm са штампом

Јединична
цена без
ПДВ-а
4.

Јединична
цена са
ПДВ-ом
5.

Укупна
цена без
ПДВ-а
6=3х4

Укупна
цена са
ПДВ-ом
7=3х5

УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а:
ПДВ - 20%:
УКУПАН ИЗНОС СА ПДВ-ом:
Упутство: Понуђач је обавезан да у обрасцу 2. (структура цене) прецизно наведе:
- цену по јединици мере са свим трошковима без обрачунатог ПДВ-а;
- цену по јединици мере са свим трошковима са обрачунатим ПДВ-ом;
- укупан износ без ПДВ-а који се добија множењем количине са ценом по јединици мере
без ПДВ-а;
- укупан износ са ПДВ-ом који се добија множењем количине са ценом по јединици мере
са ПДВ-ом;
- укупан износ са свим трошковима без обрачунатог ПДВ-а;
- посебно исказан износ ПДВ-а;
- укупан износ са ПДВ-ом.

Место и датум:
________________________

Понуђач:
М.П.

____________________________
/потпис овлашћеног лица/
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ОБРАЗАЦ 3. - ИЗЈАВА ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ
ПРИМЕЊУЈЕ
Као одговорно лице Привредног субјекта, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђујем да Привредни субјект ___________________________________
(навести назив привредног субјекта), матични број: ________________, пиб:
_______________ у поступку набавке на коју се закон не примењује број НД 04/20 –
Набавка календара, кеса, хемијских оловки и роковника, испуњава критеријуме за
квалитативни избор привредног субјекта и то:

1. У периоду од претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда није
правоснажно осуђен, осим ако правоснажном пресудом није утврђен други период
забране учешћа у поступку набавке;

2. Законски заступник привредног субјекта у периоду од претходних пет година од дана
истека рока за подношење понуда није правоснажно осуђен, осим ако правоснажном
пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку набавке;

3. Да је измирио све своје доспеле обавезе пореза;
4. Да је измирио све своје доспеле обавезе доприноса за обавезно социјално осигурање;
5. Да према свом сазнању није повредио обавезе у области заштите животне средине;
6. Да према свом сазнању није повредио обавезе у области социјалног права;
7. Да према свом сазнању није повредио обавезе у области радног права;
8. Да није свестан неког сукоба интереса због свог учествовања у поступку набавке;
9. Да није покушао да изврши непримерен утицај на поступак одлучивања наручиоца,
није дошао до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку
набавке и није доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу
искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе Уговора.

Место и датум:
________________________

Привредни субјект:
М.П.

____________________________
/потпис овлашћеног лица/
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ОБРАЗАЦ 4. - ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 138. Закона o јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 91/2019),
привредни субјект ____________________________________________________________
(навести назив привредног субјекта), доставља укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ:
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво привредни субјект и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да привредном субјекту надокнади трошкове израде узорка или
модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове
прибављања средства обезбеђења, под условом да је привредни субјект тражио накнаду
тих трошкова у својој понуди.

Место и датум:
________________________

Привредни субјект:
М.П.

____________________________
/потпис овлашћеног лица/
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