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Образац 1

О Б Р А З А Ц   П О Н У Д Е
за јавну набавку штампања диплома

Понуду дајемо (заокружити):

а) самостално             б) заједничка понуда              ц) понуда са подизвођачем

Р.б. ОПИС Јед. мере Процењена
количина

Цена за једну
диплому без

ПДВ-а

1.

-димензија дипломе: 420x290мм
-штампање на папиру Fedrigoni acquarello camoscio 240 gr)
који  обезбеђује Наручилац

-штампа дипломе у црној боји
-постоји припрема на ЦД-у, PDF

ком 1000

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а
ПДВ

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ-ом

Штампање диплома одвијаће се сукцесивно према потребама наручиоца на период на
који је издата наруџбеница.

Рок плаћања ________ дана од дана пријема рачуна по сукцесивној испоруци одштампаних
          диплома (авансно плаћање није дозвољено)

Рок испоруке________ дана од дана пријема материјала за штампу (не дуже од пет дана)

Рок важења понуде ______ (најмање 90 дана oд дана отварања понуда)

Прилози обрасца понуде:
Прилог 1 (подаци о понуђачу),
Прилог 2 (подаци о члановима групе понуђача) и
Прилог 3 (подаци о подизвођу)

Датум

______.______. 2013. год.               М.П.

Понуђач

    ____________________________
(потпис овлашћеног лица)
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ПРИЛОГ 1

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

Пословно име понуђача:

Адреса седишта:

Особа за контакт:

Е-маил адреса:

Телефон/Мобилни телефон:

Факс:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број (ПИБ)

Број рачуна и банка где је отворен
Заступник понуђача наведен у Агенцији
за привредне регистре који може
потписати уговор

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

Датум

______.______. 2013. год.               М.П.

Понуђач

    ___________________________
(потпис овлашћеног лица)
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ПРИЛОГ 2

ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
(КАДА НАСТУПА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ)

Пословно име понуђача:

Адреса седишта:

Особа за контакт:

Е-маил адреса:

Телефон/Мобилни телефон:

Факс:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број (ПИБ)

Број рачуна и банка где је отворен
*Заступник понуђача наведен у
Агенцији за привредне регистре који
може потписати уговор
Има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке, наведену у Поглављу 4.

ДА – ОЗНАЧИТИ

(Означава само онај члан групе понуђача коме је поверено извршење овог дела набавке и
ако је дозвола захтевана).

Уколико уговор буде потписало друго лице уз потписани уговор доставља се
овлашћење заступника понуђача наведеног у Агенцији за привредне регистре да то лице може
потписати уговор
.

*Рубрику о заступнику попуњава само члан групе понуђача који ће у име групе
потписати уговор.

Уколико понуђач наступа са више понуђача ову изјаву копира и доставља за сваког
члана групе понуђача посебно.

Датум

______.______. 2013. год.               М.П.

Понуђач

    ___________________________
(потпис овлашћеног лица)
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ПРИЛОГ 3

ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Пословно име подизвођача:

Адреса седишта:

Особа за контакт:

Е-маил адреса:

Телефон/Мобилни телефон:

Факс:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број (ПИБ):

Број рачуна и банка где је отворен:
Проценат укупне вредности набавке
коју ће поверити овом подизвођачу,
не већи од 50%, и део предмета
набавке који ће извршити преко
овог подизвођача:
Има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке, наведену у Поглављу 4.

ДА – ОЗНАЧИТИ

(Означава се само за оног подизвођача коме је поверено извршење овог дела набавке и ако
је дозвола захтевана).

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

Датум

______.______. 2013. год.               М.П.

Понуђач

    ___________________________
(потпис овлашћеног лица)
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МОДЕЛ НАРУЏБЕНИЦЕ

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
Трг краља Александра 11

Редни број наруџбенице: 1/2013
Позиција у плану набавки: IA 2.3.
Датум:______2013. године.

МОДЕЛ
Н А Р У Џ Б Е Н И Ц А

На основу ваше понуде која је код наручиоца заведена под бројем__________ од_____________
године, а у вези с поступком набавке услуге штамшпања диплома ( на основу члана  39. став 6.
Закона о јавним набавкама «СЛ гласник 124/12), молимо да нам, у року по понуди, извршите
штампање диплома према следећим карактеристикама:

1) -димензија дипломе: 420x290мм,  штампање на папиру Fedrigon1i acquarello camoscio
240 gr) који  обезбеђује Наручилац, штампа дипломе у црној боји, постоји припрема на
ЦД-у, PDF, процењена количина је око 1.000 комада, штампа диплома се одвија
сукцесивно у количинама назначеним по сваком конкретном захтеву Факултета

2) Укупно понуђена цена: ___________ динара, без ПДВ-а.

3) Рок испоруке добра: ____ дана од дана пријема материјала за штампу

4) Рок  плаћања: ____ дана од дана пријема исправног рачуна по свакој сукцесивној испоруци
одштампаних диплома

6) Цена мора бити фиксна током целог периода извршења услуге и не може се мењати ни из
каквог разлога.

7) Начин испоруке диплома: Извршилац ће одштампане дипломе испоручивати Наручиоцу на
паритету Fco Правни факултет у Нишу, Трг краља Александра 11, Ниш,  уз претходну најаву
испоруке.

8) Извршилац се обавезује да приликом фактурисања извршене набавке, на рачуну наведе број
наруџбенице 01/2013

9) Наруџбеница се издаје са роком важности до 31.12.2014. године.

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА

Проф. др Мирослав Лазић
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ

8.1. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ КАДА ПОНУЂАЧ НАСТУПА САМОСТАЛНО ИЛИ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

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

И З Ј А В У

Понуђач _____________________________________ из ___________________________,

ул._____________________________________, са матичним бројем__________________
испуњава све услове утврђене конкурсном документацијом за ЈН 10М/2013 и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре;

3) Да му није изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања
делатности која је предмет јавне набавке, а која је на снази у време објављивања односно слања
позива за подношење понуда;

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима РС или стране државе ако има седиште на њеној територији.

5) Располаже неопходним финансијским, пословним, техничким и кадровским
капацитетом:

- да је понуђач у претходној пословној години (2012.година) остварио
приход од продаје који је већи од понуђене цене у понуди;

-  да је понуђач има искуства у вршењу предметне услуге;
- да поседује-користи неопходне машине за успешно уштампавање

диплома;
-да у моменту подношења понуде има у радном основу или по другом

основу обезбеђује минимум 1 радника на пословима штампе;

Уколико понуду подноси понуђач самостално овом изјавом доказује да испуњава све
услове из тачке 1 до 5, а ако понуду подноси Група понуђача овом изјавом потврђује се да
сваки понуђач из Групе понуђача испуњава услове из тачке 1 до 4, а услове из тачке 5. да
испуњавају заједно.

Напомена:
У случају недоумице о томе да ли понуђач који наступа самостално или у заједничкој

понуди испуњава неки од услова одређених документацијом, наручилац може да тражи од
понуђача да поднесе одговарајуће документе којима потврђује испуњеност услова.

Датум

______.______. 2013. год.               М.П.

Понуђач

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

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

И З Ј А В У

Понуђач _____________________________________ из ___________________________,

ул._____________________________________, са матичним бројем__________________
који наступа са подизвођачем-има испуњава услове утврђене у тачки 2.7. став 5.
конкурсне документације за ЈНМВ бр.10/2013, односно да:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре;

3) Да му није изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања
делатности која је предмет јавне набавке, а која је на снази у време објављивања односно слања
позива за подношење понуда;

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима РС или стране државе ако има седиште на њеној територији.

5) Располаже неопходним финансијским, пословним, техничким и кадровским
капацитетом:

- да је понуђач у претходној пословној години (2012.година) остварио
приход од продаје који је већи од понуђене цене у понуди;

-  да је понуђач има искуства у вршењу предметне услуге;
-да поседује-користи неопходне машине за успешно уштампавање

диплома;
-да у моменту подношења понуде има у радном основу или по другом

основу обезбеђује минимум 1 радника на пословима штампе;

Понуђач који наступа са подизвођачем самостално испуњава услове од тачке 1.
до 5. ове изјаве, а подизвођач од тачке 1. до 4. ове изјаве.

Напомена:
У случају недоумице о томе да ли понуђач и/или подизвођач испуњава неки од

услова одређених документацијом, наручилац може да тражи од понуђача да поднесе
одговарајуће документе којима потврђује испуњеност услова.

Датум

______.______. 2013. год.               М.П.

Понуђач

    ____________________________
    (потпис овлашћеног лица)
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ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА

___________________________________________________________________________
(име и презиме лица које представља понуђача)

из___________________________, ул.___________________________________________

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

из__________________________, може да учествује у поступку јавне набавке мале
вредности услуге штампања диплома, за потребе Правног факултета у Нишу.

Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у поступку
јавног отварања понуда.

Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе
се не може користити.

Дана: ______.______. 2013. године

ПОНУЂАЧ

                                                                                     (потпис овлашћеног лица)

М.П.


