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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
Трг краља Александра 11

Заводни број 05-2347/4
Дана: 26.11.2015. године

Ниш

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку добара број 19/2015

НАБАВКА КЊИГА ЗА ПОТРЕБЕ БИБЛИОТЕКЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ИЗДАВАЊЕМ НАРУЏБЕНИЦЕ
(у складу са чланом 39. став 6. Закона о јавним набавкама)

НИШ, новембар 2015. године
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
1.1. 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

1.2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности,

а 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 („Сл. гласник РС“ бр.
86/2015), није припремао целокупну конкурсну документацију.

1.3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке је набавка књига за потребе библиотеке за 2015. годину, а

према датој спецификацији из конкурсне документације.
Техничке спецификације су дефинисане у тачки 4. конкурсне документације.
Ознака из општег речника набавке:

 22113000 - књиге за библиотеке.
Предметна јавна набавка није обликована у више партија тако да ће се након

окончаног поступка јавне набавке најповољнијем понуђачу, издати једна наруџбеница.

1.4. Циљ спровођења јавне набавке
Предметна јавна набавка спроводи се ради издавања наруџбенице

најповољнијем понуђачу са роком важности до испоруке свих уговорених издања.

1.5. Контакт
Особа за контакт у вези предметне јавне набавке је Игор Ђорић, телефон

018/500-213, сваког радног дана у периоду од 08:00-15:00 часова.

1.7. Начин преузимања конкурсне документације
Конкурсна документација се може преузети на:
 Порталу јавних набавки (portal.ujn.gov.rs ) и
 Интернет страници наручиоца (www.prafak.ni.ac.rs - линк јавне набавке)

www.prafak.ni.ac.rs
mailto:javnenabavke@prafak.ni.ac.rs
www.prafak.ni.ac.rs
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1.8. Начин и рок за подношење понуда:
Понуде, се достављају у затвореној коверти, на начин да се приликом отварања са

сигурношћу може утврдити да се први пут отвара, на адресу наручиоца: Правни факултет у
Нишу, Трг краља Александра 11, 18000 Ниш, поштом или лично у писарницу.

На коверти у којој се налази понуда лепи се ПРИЛОГ 2 (последња страна
конкурсне документације) или се обавезно уписује назнака на лицу коверте: "Понуда за
јавну набавку књига за библиотеку - ЈН 19/2015“- не отварати.

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 04.12.2015. године до 11,00 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.

1.8. Обавештење о отварању понуда 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: 04.12.2015. године са почетком у 11,10 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.

1.9. Обавештење о року у коме ће се донети одлука 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 а затим боље услове плаћања.

1.10. Додатне информације и појашњења
Заинтересовано лице може у писаном облику на адресу Правни факултет у Нишу,

Трг краља Александра 11, или на е-маил: javnenabavke@prafak.ni.ac.rs, тражити додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже
наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда, са назнаком
Захтев за додатним појашњењем за јавну набавку ЈН 19/2015.

Факултет ће одговор на захтеве потенцијалних понуђача објавити на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници линк-јавне набавке, у року од три дана од дана
пријема захтева. На истом месту ће се објавити и измене и допуне конкурсне
документације, уколико их буде било.

mailto:javnenabavke@prafak.ni.ac.rs
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2. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И
УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ТИХ УСЛОВА

2.1. Обавезни услови за понуђача прописани чланом 75 ЗЈН-а
Право на учешће у предметном поступку јавне набавке има понуђач који

испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75.
Закона о јавним набавкама и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар ( чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

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 ( чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе ако има седиште на њеној територији
(чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке понуђач
доказује достављањем писане изјаве, на начин дефинисан тачком 2.5. документације.

2.2. Додатни услови за понуђача прописани чл. 76. став 2. ЗЈН-а
У предметном поступку јавне набавке наручилац нема посебних захтева у

погледу техничког, кадровског, финансијског и пословног капацитета које понуђачи
треба да испуне да би могли да поднесу понуду.

2.3. Услови које мора да испуни подизвођач
Подизвођач мора да испуни: све обавезне услове наведене за понуђача

(Поглавље 2.1., тачка 1 до 3).

2.4. Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача
У складу са чланом 81. став 2. Закона о јавним набавкама,  сваки од понуђача из

групе понуђача мора испуни све обавезне услове наведене у поглављу 2.1 (тачке од 1 до 3),
а додатне услове за финансијски, пословни, технички и кадровски капацитет
испуњавају заједно.

4.5. Упутство како се доказује испуњеност тих услова
1) У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН-а, испуњеност свих обавезних услова се

доказује достављањем ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ и то:

 Изјавом о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке, када
наступа самостално или у заједничкој понуди (Поглавље 6.7) или

 Изјавом о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке, када
наступа са подизвођачем (Поглавље 6.8)

2) Наручилац може, пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача
чија је понуда на основу Извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија,
да достави на увид доказе (оригинале или оверене фотокопије) прописане Законом о јавним
набавкама за доказивање испуњености обавезних услова и додатних услова за финансијски,
пословни, технички и кадровски капацитет. Рок за достављање је 5 (пет) дана од дана
достављања захтева.
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3) Понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија није дужан да доставља на
увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне
регистре не морају да доставе доказ из чл. 75 ст. 1. тач. 1) ЗЈН-а,  Извод из регистра
Агенције, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Понуђачи који се налазе у Регистру понуђача који води Агенција за привредне
регистре и који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре
не морају да доставе доказе из члана 75. ст. 1 тач. 1) до 4) ЗЈН: извод из регистра
Агенције за привредне регистре, Потврде надлежног суда, односно МУП-а, да понуђач
односно његов заступник нису осуђивани за кривична дела која су наведена у чл. 75 ст.
1 тач. 2) ЗЈН-а и потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно
социјално осигурање или потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку
приватизације. Уколико понуђач на овај начин доказује испуњеност наведених услова,
пожељно је да у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача. Као доказ
о извршеном упису у регистар, може да достави копију решења регистратора о
извршеном упису или одговарајући доказ.

4) Обрасци из конкурсне документације морају бити потписани од стране
овлашћеног лица.

5) Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли
су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење
понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по
прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи
одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави
тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77.
Закона о јавним набавкама, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану
изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судским или
управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Допунске напомене: Понуђач је дужан да без одлагања, у писаној форми
обавести Правни факултет у Нишу о било којој промени у вези са испуњеношћу услова
из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења
уговора, односно током важења уговора и да је документује на прописани начин.

.
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3. ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

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

Пословно име понуђача:

Адреса седишта:

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:
Особа за контакт:

Телефон/Мобилни телефон:

Факс:
Е-маил адреса за потврду пријема
докумената из поступка јавне набавке:
Радно време за пријем електронских
докумената:

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

Датум

______.______. 2015. год.               М.П.

Понуђач

___________________________
(потпис овлашћеног лица)
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3.2. ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
(КАДА НАСТУПА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ)

Пословно име понуђача:

Адреса седишта:

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:
Особа за контакт:

Телефон/Мобилни телефон:

Факс:
Е-маил адреса за потврду пријема
докумената из поступка јавне набавке:
Радно време за пријем електронских
докумената:
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 конкурсном документацијом).

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

______.______. 2015. год.               М.П.

Понуђач

    ___________________________
(потпис овлашћеног лица)
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3.3. ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Пословно име подизвођача:

Адреса седишта:

Матични број подизвођача:

Порески идентификациони број (ПИБ):

Број рачуна и банка где је отворен:

Особа за контакт:

Е-маил адреса:

Телефон/Мобилни телефон:

Факс:
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 конкурсном документацијом).

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

Датум

______.______. 2015. год.               М.П.

Понуђач

    ___________________________
(потпис овлашћеног лица)
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3.4.  О Б Р А З А Ц   П О Н У Д Е
за јавну набавку књига за библиотеку за 2015. годину -  (ЈН 19/2015)

Понуду дајемо (заокружити): а) самостално  б) заједничка понуда ц) понуда са подизвођачем

Р.б. НАЗИВ КЊИГЕ Јед.
мере Количина

Цена по
комаду

без ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

(4*5)

1. Džozef Stiglic Velika podela. Društva nejednakosti i šta
da radimo sa njima, Akademska knjiga, Novi Sad (X2) ком 2

2. Ekonomija za pravnike, A. Mojašević, Lj. Nikolić, Niš,
Medivest,2015 (X4) ком 4

3. International Financial and Monetary Law, Rosa Lastra,
978-0-19-967109-0 ком 1

4. Principi menadžmenta, Čak Vilijams, Datastatus, 2011,
978-86-74-78-1173 ком 2

5. Dušan Popović, Registracija naziva internet domena i
pravo žiga, PFD 2014. ком 1

6.
Negotiating Trade: Developing Countries in the WTO
and NAFTA 1st Edition, John S. Odell, ed. , ISBN 978-
0521679787

ком 1

7. UPOREDNO USTAVNO PRAVO, Đuzepe De Vergotini,
Službeni glasnik, 2015, ISBN 978-86-519-1680-2 ком 1

8.
PRAVNA TEORIJA DRŽAVE, Mišel Troper, Pravni
fakultet, Službeni glasnik, 2014, Beograd,  ISBN 978-86-
519-1822-6

ком 1

9. Criminology, Stephen Jones, OUP Oxford, 28.03.2013 ком 1
10. Penology, David Scott, (Prisons Punishment: The

essentials) ком 1

11. Crime Victims: An Introduction to Victimology, Andrew
Karmen, Cengage Learning, 2015 ком 1

12. Proces regulacije, Tatjana Jovanić, Prvni fakultet Bg,
ISBN 978-86-7630-495-0 ком 1

13. Slobodan Svorcan, Komentar Zakona o parničnom
postupku ком 1

14. Slobodan Svorcan, Komentar Zakona oosnovama
svojinsko pravnih odnosa ком 1

15. Slobodan Svorcan, Predmet ugovora ком 1
16. Slobodan Svorcan, Nasledna prava bračnog i vanbračnog

partnera ком 1

17. Uporedno ustavno pravo, Đuzepe Bergotini, Sl. glasnik,
Bg, 978-86-519-1680-2 ком 1

18. Pravna teorija države, Mišel Troper, Sl. glasnik, Bg,
978-86-519-1822-6 ком 1

19. Mark H. Moore, John Benington, Javna vrijednost -
teorija i praksa, MATE,2013 ком 1

20. Ljubiša Stanojević, Zdenka Vidović, Revizija javnog
sektora, Poslovni biro, 2014 ком 1

21. Sreten Sokić, Ekonomija javne potrošnje, Čigoja, 2011 ком 1
22. Tort Law, Catherine Elliott and Frances Quinn, Pearson

Education Limited ISBN 978-1-292-06455-0 ком 1

23.

The Law, Economics and Politics of Retaliation in WTODispute Settlement (Cambridge International Trade andEconomic Law), Chad P. Bown (Editor), JoostPauwelyn (Editor) ком 1
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24.
Mathieu Deflem, Sociology of Law, Cambridge UP,2008 ком 1

25.
Niklas Luhmann, Law as Social System, Oxford UP,2004 ком 1

26. Haba, Michael, The case of state liability - 20 years after
Francovich, Springer, 2015, ISBN 978-3-658-08080-8 ком 1

27. EU NTERNATIONAL RELATIONS LAW, PANOS
KOUTRAKOS, 2015, 9781849463225 ком 1

28. Andrassy, J., Bakotić, B., Lapaš, D., Seršić, M., Vukas, B.,
Međunarodno pravo, 2 dio, Zagreb, Školska knjiga, 2012. ком 1

29. Dieter Leipold, ERBRECHT, 20 Aufl.,  2014. Mohr
Siebeck ISBN 978-3-16-153190-3 ком 1

30. Schluter/Rothel, ERBRECHT, 17. Aufl., 2015, Buch.,
C.H.BECK ISBN 978-3-406-68058-8 ком 1

31. Sylvie Ferre-Andre, Stephane Berre, SUCCESSIONS ET
LIBERALITES, 2e ed., Dalloz - Hypercours, 2014 ком 1

32. Jacobien Rutgers, Pietro Sirena, Rules and Principles in
European Contract Law, 2015, ISBN 9781780682570 ком 1

33.
Veliki pravni recnik : Comprehensive Dictionary of Law
Branko Vukićević, 2015, AGM knjiga, ISBN 978-86-
86363-58-9

ком 1

34. Naučno nasleđe Radomira D. Lukića, Pravni fakultet, Beograd,
2015. ком 2

35. Srpski građanski zakonik – 170 godina kasnije, Pravni
fakultet, Beograd, 2014 ком 2

36. Tatjana Jovanić, Proces regulacije, Pravni fakultet Univerziteta
u Beogradu, Beograd, 2014. ком 2

37. Hoze Ortega i Gaset, Struktura krize, IK Zorana Stojanovica,
Novi Sad ком 1

38. Mala rasprava o velikim vrlinama, Andre Kont-Sponvil, IK
Zorana Stojanovica ком 1

39. Zakon o porezu na dodatu vrednost, Poslovni biro,
Beograd, 2015 ком 1

40. Pravna shvatanja vrhovnog suda I vrhovnog kasacionog
suda od 1964-2014 ком 1

41. John Finnis, Philosophz of Law ком 1

42.
Momčilo Grubač, Tihomir Vasiljević, Komentar Zakonika o
krivičnom postupku (prema novom zakoniku o krivičnom
postupku iz 2011)

ком 1

43.
Marin Bonačić, Zlata Đurđević, stjepan Gluščić, Elizabeta
Ivičević Karas, Ivo Josipović, Hajrija Novoselac, Kazneno
procesno pravo –Primjerovnik, V. izmenjeno I dopunjeno
izdanje

ком 1

44. EU LABOUR LAW, C.L. Davies, 2014 ком 1
45. Građansko parnično pravo, Knj. 9, Sudske odluke I sudska

nagodba, Mihajlo Dika, Narodne novine zagreb ком 1
46. Uvod u radon pravo, Branko Lubarda, 2015 ком 2
47. Finansijska tržišta I institucije, Dejan Šoškić, Boško

Živković ком 1
48. Krivično pravo, opšti deo, Dragan Jovašević, 2014. ком 5

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА  БЕЗ ПДВ-а

П Д В

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ-ом
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НАПОМЕНА: Приликом попуњавања понуде цене треба дати заокружено на две децимале.
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а

место начињене грешке парафира и овери печатом.

Рок испoруке_____ дана од дана издавања наруџбенице (не дуже од 60)

Услови плаћања плаћања  _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Рок важења понуде _________ (најмање 60 дана oд 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

______.______. 2015. год.               М.П.

Понуђач

    ____________________________
(потпис овлашћеног лица)
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3.5. 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 19/2015 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 је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима РС или стране државе ако има седиште на њеној територији.

Уколико понуду подноси понуђач самостално овом изјавом доказује да испуњава
све услове из тачке 1 до 3, а ако понуду подноси Група понуђача овом изјавом
потврђује се да сваки понуђач из Групе понуђача испуњава услове из тачке 1 до 3.

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

______.______. 2015. год.               М.П.

Понуђач

    ____________________________
    (потпис овлашћеног лица)
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3.6. 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 конкурсном
документацијом за ЈНМВ бр.19/2015, 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 је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима РС или стране државе ако има седиште на њеној територији.

Понуђач који наступа са подизвођачем овом изјавом доказује да самостално
испуњава услове од тачке 1. до 3. ове изјаве, а подизвођач такође од тачке 1. до 3. 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

______.______. 2015. год.               М.П.

Понуђач

    ____________________________
    (потпис овлашћеног лица)
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3.7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ИЗЈАВА
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Као понуђач у предметном поступку јавне набавке књига за потребе библиотеке

Правног факултета у Нишу за 2015. годину, изјављујемо, под пуном материјалном и

кривичном одговорношћу, да смо понуду поднели независно, без договора са другим

понуђачима или заинтересованим лицима.

Напомена:  У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом
лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује
заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.

Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2.
Закона о јавним набавкама.

Датум

______.______. 2015. год.               М.П.

Понуђач

    ____________________________
    (потпис овлашћеног лица)



Конкурсна документација за  јавну набавку број 19/2015 - набавка  књига за библиотеку за 2015. годину
15/17

МОДЕЛ НАРУЏБЕНИЦЕ

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
Трг краља Александра 11

              18000 Ниш

Позиција у плану набавки: 1.1.9.
     Заводни број: 01-
  Датум: _____.2015. године

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 књига за потребе библиотеке (на основу
члана  39. став 6. Закона о јавним набавкама ( "СЛ.  гласник РС" 124/12, 14/2015 и 68/2015),
молимо да нам, у року и условима по понуди, испоручите следеће:

1)  Количина: Предмет набавке је набавка 48 наслова за потребе библиотеке, према
опису из обрасца понуде.

2) Укупно понуђена цена: ___________ динара, без ПДВ-а, односно_____________ са ПДВ-ом

3) Рок испоруке књига: ____ дана од дана издавања наруџбенице.

4) Услови  плаћања: ___________________________________________________________

6) Цена мора бити фиксна до окончања испоруке књига и не може се мењати ни из каквог
разлога.

7) Начин испоруке књига: Добављач ће испоруку књига извршити на паритету Fco Правни
факултет у Нишу, Трг краља Александра 11, 18000 Ниш,  уз претходну најаву испоруке.

8) Ако Продавац не испоручи књиге  у предвиђеном року, дужан је да плати Купцу казну од
0,2% од Уговорене цене за сваки дан закашњења.
     Приликом исплате, Купац ће умањити износ на рачуну у случају кашњења испоруке, за
износ уговорене казне из претходног става .
      За умањење износа рачуна из наведеног разлога Купац није обавезан да тражи сагласност
Добављача,  али је дужан да га у року од 8 дана писмено обавести о разлозима извршеног
умањења.
     У случају кашњења дужег од седам дана, наручилац може отказати наруџбеницу.

9) Наруџбеница се издаје са роком важности до окончања укупно уговорене количине добара.

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА

Проф. др Мирослав Лазић
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ПРИЛОГ 1

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 набавке књига за потребе библиотеке Правног факултета у Нишу за 2015.
годину.

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.

Број овлашћења: _______________

Дана: ______.______. 2015. године

ПОНУЂАЧ

  (потпис овлашћеног лица)

М.П.
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ПРИЛОГ 2

ПОДНОСИЛАЦ:
Назив: ___________________________________________________________________

Адреса седишта:___________________________________________________________

Контакт особа: ____________________________________________________________

Телефон: _________________________________________________________________

e-mail: ___________________________________________________________________

ПРИМАЛАЦ:

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

ул. Трг краља Александра 11
18000 Ниш

Република Србија

ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ:

КЊИГЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ ЗА 2015. ГОДИНУ
(ЈН 19/2015)

НЕ ОТВАРАТИ !

Датум и сат подношења:
[Попуњава наручилац]


