УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
1. Услови за учествовање у поступку јавних набавки (право учешћа, докази о
испуњености услова)
Право учешћа имају сва физичка и правна лица која испуњавају услове из члана 75. и 76.
Закона о јавним набавкама. Испуњеност наведених услова понуђач доказује на начин
предвиђен чланом 77. Закона.
1-А: Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона су:
1)
*Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар.
( **Доказ: извод из АПР-а)
2)
*Да понуђач 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.
(**Доказ:потврде надлежног суда )
3)
*Да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности која је предмет
јавне набавке, а која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење
понуда.
(**Доказ:потврда надлежног суда или АПР-а да понуђачу није изречена
правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности која је предмет јавне
набавке)
4)
*Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије или стране државе ако има седиште на њеној територији.
(**Доказ:-Потврда (уверење) Пореске управе за измирене доспеле обавезе које
администрира ова управа и
-Потврда (уверење) надлежне управе локалне самоуправе за измирене
доспеле обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или
-Потврда да се понуђач налази у поступку приватизације, коју је
издала Агенција за приватизацију)
Доказ:
-Испуњености услова из тач.1) - 4)доказује се подношењем изјаве понуђача о
испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, која се подноси уз
понуду(Образац 1).
5)
*Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет ове јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
(**Доказ: Важећа дозвола за обављање предметне делатности, издата од надлежног
органа, која се обавезно подноси уз понуду.)

6)
Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.
Доказ:
-Изјава понуђача о поштовању обавеза из важећих прописа, која се подноси уз понуду
(Образац 2.)
1-Б: Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона су:
1)
Да понуђач располаже довољним финансијским капацитетом
2)
Да понуђач располаже довољним пословним капацитетом
3)
Да понуђач располаже довољним техничким капацитетом
4)
Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом
Доказ:
-Испуњеност услова из тач. 1)-4) доказује се изјавом понуђача под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу да испуњава наведене додатне услове за учешће у поступку
јавне набавке,која изјава се подноси уз понуду (Образац 3).
Напомена: Докази о испуњености услова из чланова 75 и 76. Закона о јавним набавкама
доказују се писаном Изјавом која у даљем таксту који следи (модели изјава напред
наведени у истом делу у прилогу као обрасци 1, 2, 3), а понуђач чија понуда буде оцењена
као најповољнија, дужан је у року од 5 дана од дана пријема писаног позива Наручиоца,
достави оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова (члан 77. Закона о
јавним набавкама). Докази из члана 77 ств 1, тачке од 1) до 4) не могу бити старији од 2
месеца од дана отвараа понуда.
Уколико понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија не достави оригинал или
оверену копију доказа у року од пет дана од дана пријема писменог позива наручиоца,
његова понуда ће бити одбијена као неисправна и уговор о јавној набавци биће закључен са
првим следећим понуђачем који има исправну и прихватљиву понуду.

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75 И 76. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА (обрасци 1, 2, 3 и 4)
Образац 1.
БИБЛИОТЕКА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ
у Гучи
Трг слободе бб
32230 Гуча
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“, број 124/12) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
понуђач даје следећу:
ИЗЈАВУ
О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

Понуђач
_____________________________________________________
из
_______________, улица _____________________________________ број _____ потврђује
да испуњава обавезне услове за учешће у поступку набавке услуга-„Штампа“, редни број
набавке 1/13, прописане чланом 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама.
НАПОМЕНА:
Понуђач се обавезује да без одлагања, писаним путем обавести наручиоца о било
којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи после
доношења одлуке, закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и
да је документује на прописан начин.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију
свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном року, који не може бити краћи од 5 (пет) дана не
достави на увид оригинал или фотокопију тражених доказа, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
Датум

Потпис овлашћеног лица понуђача

_____________________

__________________________
М.П.

Образац 2.
БИБЛИОТЕКА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ
у Гучи
Трг слободе бб
32230 Гуча
У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“, број 124/12) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
понуђач даје следећу:

ИЗЈАВУ

Понуђач
_____________________________________________________
из
__________________, улица ________________________________ број _____ потврђује да
је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању
и условима рада, заштити животне средине.
Понуђач изјаву даје ради учествовања у поступку набавке услуга:„Штампа“, редни
број набавке 1/13.

Датум

Потпис овлашћеног лица понуђача

_____________________

__________________________

М.П.

Образац 3.
БИБЛИОТЕКА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ
у Гучи
Трг слободе бб
32230 Гуча
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“, број 124/12) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
понуђач даје следећу:
ИЗЈАВУ
О ИСПУЊЕНОСТИ ОСТАЛИХ УСЛОВА

Понуђач
_____________________________________________________
из
___________________, улица _______________________________ број _____ потврђује да
испуњава услове за учешће у поступку набавке услуга:„,Штампа“ редни број набавке 1/13
у погледу располагања довољним финансијским капацитетом, пословним, техничким,
кадровским капацитетом.
НАПОМЕНА:
Понуђач се обавезује да без одлагања, писаним путем обавести наручиоца о било
којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи после
доношења одлуке, закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и
да је документује на прописан начин.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију
свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном року, који не може бити краћи од 5 (пет) дана не
достави на увид оригинал или фотокопију тражених доказа, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.

Датум

Потпис овлашћеног лица понуђача

_____________________

__________________________

М.П.

Образац 4.
Образац за оцену испуњености услова из члана 75 И 76. Закона о јавним набавкама и
упутство о начину на који се доказује испуњеност услова

Назив документа
1
2
3

4

5
6

Извод из регистра Агенције за привредне регистре
Потврде надлжног суда
Потврда надлежног суда или АПР да понуђачу није
изречена правоснажна судска или управна мера забране
обављања делатности која је предмет јавне набавке
Потврда (уверење) Пореске управе за измирене доспеле
обавезе које администрира ова управа
и
Потврда (уверење) надлежне управе локалне самоуправе
за измирене доспеле обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода
или
Потврда да се понуђач налази у поступку приватизације,
коју је издала Агенција за приватизацију
Изјава понуђача (печатом оверена, потписана од
овлашћеног лица, под пуном кривичном и материјалном
одговорношћу) да располаже потребном опремоми
људством за извршавање предмета јавне набавке
Важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности
издате од надлежног органа

Датум: _______________
Место: _______________

М.П.

потпис овлашћеног лица

РАСПОЛАЖЕ
(заокружити)
Да
Не
Да
Не
Да

Не

Да

Не

Да

Не

Да

Не

2.
Критеријум и елементи критеријума за доделу уговора:
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
3. Увид и преузимање конкурсне документације (услови, место, време, рок, накнада,
трошкови)
Конкурсна документација може се преузети од дана објављивања јавног позива:
- у просторијама Библиотеке општине Лучани у Гучи, Трг слободе бб, 32230 Гуча,
сваког радног дана у периоду од 07,00 до 17,00 часова,
- на интернет страници наручиоцa
4.

Рок и начин подношења понуде
Понуда се сматра благовременом уколико је достављена у року од 8 дана од дана
објављивања јавне набавке мале вредности на сајту наручиоца или на Порталу јавних
набавки.
Наручилац ће по пријему одређене понуде назначити датум и сат њеног пријема и
понуђачу ће, на његов захтев, издати потврду о пријему.
Понуда која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити,
сматраће се неблаговременом.
Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Понуда се подноси непосредно (лично) или путем поште, на адресу наручиоца, с
тим да ће понуђач на коверти назначити следеће:
БИБЛИОТЕКА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ У ГУЧИ
"Понуда за јавну набавку услуга -„Штампа“
Писана понуда мора да буде оригинал, на преузетом обрасцу, јасна, недвосмислена,
оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица, као и са свим прилозима који
представљају део конкурсне документације.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом, и на полеђини коверте
наводи свој тачан назив и адресу, телефон и факс понуђача, као и име и презиме
овлашћеног лица за контакт.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
5.

Време и место отварања понуда
Отварање понуда обавиће се 11.11.2013. године у 12,00h часова, на адреси
Библиотеке општине Лучани, Трг слободе бб, I спрат Центра.
Неблаговремене, незапечаћене и неисправне понуде неће бити разматране, односно
неприхватљиве понуде биће одбачене.
Наручилац позива најмање три понуђача, а одлука о додели уговора ће се донети
ако је научилац прибавио најмање једну прихватљиву понуду.
6.

Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора
Одлуку о додели уговора, која ће бити образложена и која ће садржати нарочито
податке из извештаја о стручној оцени понуда из члана 105 Закона о јавним набавкама
(осим података из члана 105 став 2 тачке 9) и 10) наведеног закона), наручилац ће донети у
року од 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора, са образложењем и подацима из Извештаја о стручној
оцени понуда, наручилац доставља свим понуђачима у року од 3 (три) дана од дана
доношења, препорученом пошиљком са доставницом.
Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем коме је додељен
уговор најкасније у року од 8 (осам) дана од дана истека рока за подношење захтева за
заштиту права.
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, у
складу са чланом 148. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Република Србије“,
број 124/12).
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у
поступцима јавних набавки, а предаје се наручиоцу.

7.

Остале информације:
Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке на основу извештаја
о стручној оцени понуда уколико нису испуњени услови за доделу уговора, као и из
објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања
поступка и који онемогућавају да се започети посао оконча, односно услед којих је
престала потреба наручиоца за предметном набавком, без обавезе надокнаде штете
понуђачима.
8. Трошкове припреме и подношења понуде
Трошкове припреме и подношења понуде сноси понуђач.
9. Изјава о независној понуди

Образац 1.
ОБРАЗАЦ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Понуђач __________________________________________ из _________________________
Под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу изјављује да, у поступку
јавне набавке мале вредности р.бр 1/13 за УСЛУГЕ ШТАМПЕ , Библиотеке општине
Лучани у Гучи, понуду подноси независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Дана ___________________

М.П.

ПОНУЂАЧ
_________________________________

