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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
Трг краља Александра 11

Заводни број 01-305/3
Дана: 19.12.2013. године

Ниш

ОБРАСЦИ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ
за јавну набавку добара број 17M/2013

НАБАВКА ЧАСОПИСА ЗА ПОТРЕБЕ БИБЛИОТЕКЕ
 ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-ИЗДАВАЊЕМ НАРЏБЕНИЦЕ

(у складу са чланом 39. став 6. Закона о јавним набавкама)

НИШ,  децембар 2013. године
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

(1) Подаци о наручиоцу:

Назив наручиоца: Правни факултет Универзитета у Нишу

Седиште  наручиоца: Трг краља Александра 11 Ниш

Матични број наручиоца: 07174691

ПИБ наручиоца: 101532192

Врста наручиоца: установа (категорија  просвета-високо образовање)

Интернет страница наручиоца: www.prafak.ni.ac.rs (линк јавне набавке)

Е-маил адреса: javnenabavke@prafak.ni.ac.rs

Особа за контакт: Игор Ђорић, тел. 018/500-213, 063/634-125

(2) Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка спроводи се у
поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским
актима којима се уређују јавне набавке.
Напомена: Предметни поступак набавке спроводи се у складу са чланом 39.
став 6. Закона о јавним набавкама, тако да наручилац, у смислу одредбе
члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, неће
припремати конкурсну документацију.

(3) Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке број 17М/2013 су добра и то
 набавка часописа за потребе библиотеке.

(4) Напомена да ли је у питању резервисана јавна набавка: Није.

(5) Контакт: Особа за контакт је Игор Ђорић, тел. 018/500-213.

(6) Начин и рок за подношење понуда: Обрасци понуде, са припадајућом
документацијом, достављају се у затвореној коверти, на начин да се приликом отварања
може утврдити да се понуда први пут отвара, на адресу наручиоца: Правни факултет у
Нишу, Трг краља Александра 11 са обавезном назнаком на лицу коверте: "Понуда за јавну
набавку књига“- не отварати, препоручено поштом или лично преко писарнице Наручиоца.
На полеђини коверте навести назив, адресу и број телефона понуђача.

Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда:
Рок за достављање понуда је 27.12.2013. године до 12,00 часова.

Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда:
Понуде које буду примљене након датума и сата одређеног за подношење  понуда

сматраће се неблаговременим, а Факултет ће их по окончању поступка отварања понуда
вратити неотворене понуђачима уз назнаку да су неблаговремене.

www.prafak.ni.ac.rs
mailto:javnenabavke@prafak.ni
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(7) обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, као и времену и
начину подношења пуномоћја:

Место отварања понуда:
Јавно отварање понуда обавиће се у згради Правног факултета у Нишу, Трг

краља Александра 11, на првом спрату у Сали за седнице.

Дан и сат отварања понуда: 27.12.2013. године са почетком у 12,05 часова.

Време и начин подношења пуномоћја:
Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача

који морају имати писано овлашћење тј. пуномоћ. Писано овлашћење се предаје
Комисији пре отварања понуда. (Овлашћење представника понуђача је саставни део
конкурсне документације).Уколико овлашћени представници не поднесу овлашћење, у
поступку учествују као обична јавност.

(8) обавештење о року у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора:
Одлука о издавању наруџбенице, са образложењем, донеће се у року од 10 дана

од дана јавног отварања понуда.
Критеријум за оцену понуда у поступку предметне јавне набавке је најнижа

понуђена цена.
Уколико више понуда има исту понуђену најнижу цену, биће изабрана понуда

понуђача који је понудио краћи рок испоруке. Уколико и тада више понуда буде
идентично, избор најповољније понуде извршиће се системом жребања.

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

(1) Опис предмета набавке:
Предмет јавне набавке је набавка часописа за потребе библиотеке, за 2014.

годину, према опису из обрасца понуде.

(2) Опис партије и ознака из општег речника набавке:
Предметна јавна набавка обликована је у три партије тј. целине, и свака од њих

биће предмет посебне наруџбенице.
Ознака из општег речника набавке је: 22213000 - часописи.
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Образац 1
О Б Р А З А Ц   П О Н У Д Е

за јавну набавку часописа за потребе библиотеке, за 2014. годину

Партија 1. Издања Службеног гласника

Р.б. НАЗИВ ЧАСОПИСА Јед.
мере Количина

Годишња
претплата за

један
примерак без

ПДВ-а

1. Службени гласник за 2014. годину - штампано
издање ком 1

2. Међународни уговори за 2014. годину - штампано
издање ком 1

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а

ПДВ

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а

Услови плаћања: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Рок испоруке: ______ дана од дана изласка часописа.

Рок важења понуде: ________ дана ( најмање 30 дана од дана отварања понуда).

Остале напомене:____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

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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Образац 1а
О Б Р А З А Ц   П О Н У Д Е

за јавну набавку часописа за потребе библиотеке, за 2014. годину

Партија 2. Билтени судске праксе

Р.бр. Назив часописа Јед.
мере Количина

Годишња
претплата за

један примерак
без ПДВ-а

1. Билтен судске праксе Врховног касационог суда за
2014. годину

ком 1
2. Билтен судске праксе Управног суда за 2014.

годину
ком 1

3. Билтен судске праксе Апелационог суда у Београду
за 2014. годину

ком 1
4. Билтен судске праксе Апелационог суда у Новом

саду за 2014. годину
ком 1

5. Билтен судске праксе Апелационог суда у Нишу за
2014. годину

ком 1
6. Билтен судске праксе Апелационог суда у

Крагујевцу за 2014. годину
ком 1

7. Билтен судске праксе Вишег суда у Београду за
2014. годину

ком 1
8. Билтен судске праксе Вишег суда у Крагујевцу за

2014. годину
ком 1

9. Билтен судске праксе Вишег суда у Новом саду за
2014. годину ком 1

10. Билтен судске праксе Вишег суда у Краљеву за
2014. годину ком 1

11. Судски гласник Привредног суда у Београду за
2014. годину ком 1

12. Билтен републичко јавно правобранилаштво за
2014. годину ком 1

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а

ПДВ

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом

Услови плаћања: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Рок испоруке: ______ дана од дана изласка часописа.
Рок важења понуде: ________ дана ( најмање 30 дана од дана отварања понуда).
Остале напомене:____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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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О Б Р А З А Ц   П О Н У Д Е
за јавну набавку часописа за потребе библиотеке, за 2014. годину

Партија 3. Остали часописи

Р.б ISSN НАСЛОВ ЧАСОПИСА Јед.
мере

Коли
чина

Годишња
претплата

за један
примерак
без ПДВ-а

1. 0354-4974 Даница Вукова задужбина ком 1

2. 1450-7382 Нова српска политичка мисао ком 1

3. 0085-6320 Социолошки преглед ком 1

4. Социјална мисао ком 1

5. Службени лист града Ниша ком 1

6. 0354-3501 Право и привреда ком 1

7. 1452-7081 Република Србија + приступ онлине ком 1

8.
0543-3657,
0025-8555,
1451-3188

Међународна политика, међународни
проблеми и европско законодавство ком 1

9. 0354-3226 Избор судске праксе ком 1

10. 1820-1075 Правна пракса ком 1

УКУПНА ЦЕНА У ДИНАРИМА БЕЗ ПДВ-а

ПДВ

УКУПН ЦЕНА У ДИНАРИМА БЕЗ ПДВ-А

Услови плаћања: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Рок испоруке: ______ дана од дана изласка часописа.

Рок важења понуде: ________ дана ( најмање 30 дана од дана отварања понуда).

Остале напомене:____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

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

ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

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

Датум

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

Понуђач

    ___________________________
(потпис овлашћеног лица)
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МОДЕЛ НАРУЏБЕНИЦЕ
Партија 1. издања Службеног гласника

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
Трг краља Александра 11

Редни број наруџбенице: 3/2013
Позиција у плану набавки: А - VIII
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 часописа за потребе библиотеке (на
основу члана  39. став 6. Закона о јавним набавкама ( "СЛ.  гласник РС" 124/12), молимо да
нам, у року и условима по понуди, омогућите претплату на часописе из партије 1.

1)  Количина: Предмет набавке је годишња претплата на по један примерак чаописа
Службени гласник  и Међународни уговори за 2014. годину -штампана издања.

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

3) Рок испоруке часописа: ____ дана од дана изласка часописа.

4) Услови плаћања:_________________________________________________________________

6) Цена мора бити фиксна током читавог периода претплате и не може се мењати ни из каквог
разлога.

7) Начин испоруке часописа: Добављач ће испоруку часописа вршити на адресу Правни
факултет у Нишу, Трг краља Александра 11, 18000 Ниш - библиотека.

8) Добављач је у обавези да, уколико дође до кашњења у дистрибуцији часописа, обавести
Факултет о разлозима кашњења као и предвиђеном року испоруке.

9) Ако добављач не испоручи уговорену количину часописа или део уговорене количине,
Факултет има право да тражи накнаду штете због неизвршавања уговора.

10) Наруџбеница се издаје са роком важности до окончања испоруке свих бројева часописа који
су обухваћени годишњом претплатом.

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА

Проф. др Мирослав Лазић
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МОДЕЛ НАРУЏБЕНИЦЕ
Партија 2. билтени судске праксе

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
Трг краља Александра 11

Редни број наруџбенице: 3/2013
Позиција у плану набавки: А - VIII
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 часописа за потребе библиотеке (на
основу члана  39. став 6. Закона о јавним набавкама ( "СЛ.  гласник РС" 124/12), молимо да
нам, у року и условима по понуди, омогућите претплату на часописе из партије 2.

1)  Количина: Предмет набавке је годишња претплата на по један примерак чаописа
Билтена судске праксе за 2014. годину, према прихваћеној понуди - штампана издања.

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

3) Рок испоруке часописа: ____ дана од дана изласка часописа.

4) Услови плаћања:_________________________________________________________________

6) Цена мора бити фиксна током читавог периода претплате и не може се мењати ни из каквог
разлога.

7) Начин испоруке часописа: Добављач ће испоруку часописа вршити на адресу Правни
факултет у Нишу, Трг краља Александра 11, 18000 Ниш - библиотека.

8) Добављач је у обавези да, уколико дође до кашњења у дистрибуцији часописа, обавести
Факултет о разлозима кашњења као и предвиђеном року испоруке.

9) Ако добављач не испоручи уговорену количину часописа или део уговорене количине,
Факултет има право да тражи накнаду штете због неизвршавања уговора.

10) Наруџбеница се издаје са роком важности до окончања испоруке свих бројева часописа који
су обухваћени годишњом претплатом.

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА

Проф. др Мирослав Лазић
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МОДЕЛ НАРУЏБЕНИЦЕ
Партија 3. остали часописи

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
Трг краља Александра 11

Редни број наруџбенице: 3/2013
Позиција у плану набавки: А - VIII
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 часописа за потребе библиотеке (на
основу члана  39. став 6. Закона о јавним набавкама ( "СЛ.  гласник РС" 124/12), молимо да
нам, у року и условима по понуди, омогућите претплату на часописе из партије 3.

1) Количина: Предмет набавке је годишња претплата на по један примерак чаописа
према опису из техничке спецификације и прихваћене понуде понуђача.

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

3) Рок испоруке часописа: ____ дана од дана изласка часописа.

4) Услови плаћања:_________________________________________________________________

6) Цена мора бити фиксна током читавог периода претплате и не може се мењати ни из каквог
разлога.

7) Начин испоруке часописа: Добављач ће испоруку часописа вршити на адресу Правни
факултет у Нишу, Трг краља Александра 11, 18000 Ниш - библиотека.

8) Добављач је у обавези да, уколико дође до кашњења у дистрибуцији часописа, обавести
Факултет о разлозима кашњења као и предвиђеном року испоруке.

9) Ако добављач не испоручи уговорену количину часописа или део уговорене количине,
Факултет има право да тражи накнаду штете због неизвршавања уговора.

10) Наруџбеница се издаје са роком важности до окончања испоруке свих бројева часописа који
су обухваћени годишњом претплатом.

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА

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

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као понуђач,
дајем следећу изјаву:

И З Ј А В У

Понуђач _____________________________________ из ___________________________,

ул._____________________________________, са матичним бројем__________________
испуњава све законске услове за учешће у поступку набавке часописа за потребе
библиотеке Правног факултета у Нишу (ЈН 17М/2013), и потврђује да је сагласан са
моделом наруџбенице.

Овом изјавом понуђач потврђује:

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 мера забране обављања делатности, 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.

Напомена:
У случају недоумице о томе да ли понуђач  испуњава неки од законских услова,

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 у складу са чланом 39. став 6. Закона о јавним набавкама, 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.


