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                            УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА 
 
                    за   јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1/11 и ЈНМВ 2/11 
 
У циљу сачињавања исправне понуде за јавну набавку- куповина добара  и 
монтаже (намештаја и подне облоге ради адаптације амфитеатра Високе 
школе), понуђач треба да попуни следеће обрасце и да приложи следећа документа 
и доказе: 
 
Понуда се подноси и обрасци из конкурсне документације се попуњавају на српском 
језику. 
 
Понуда обавезно мора да садржи: 
 

1. Образац број 1: ПРИЈАВА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ-ПОДАЦИ О 
ПОНУЂАЧУ-образац се попуљава у целости, потписује га овлашћено лице и 
оверава га печатом понуђача. 

2. Образац број  2: ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ 
ЧЛАНА 44. ЗЈН-ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА-образац потписује овлашћено и 
оверава га печатом понуђача. 

 
 2.1.Решење или извод  Агенције за регистар привредних субјеката, који треба 
да садржи следеће податке: фирма одн.назив,седиште адреса матични број, 
делатности у вези са набвком услуге који је предмет јавне набавке и имена 
лица овлашћених за заступање понуђача. 
 
2.2.Оснивачки акт Понуђача: уговор о оснивању или  одлуку оснивању. 
 
2.3.Потврду надлежног органа о некажњавању којим доказује да му у периоду 
од 16.06.2009 године до 16.06.2009 године није  изречена правноснажна 
судска или управна мера забране обављања делатности који је предмет јавне 
набавке и доказује: 
а) потврдом коју издаје надлежни привредни суд ; 
б) потврдом коју издаје надлежни прекршајни суд 
ц) уместо потврде наведене под под тачкама а и б, понуђач може приложити 
потврду Агенције ѕа привредне регистре републике Србије. 
 
Докази из тачке 2.3.а),б) и ц) морају бити издати после дана када је 
послат позив за подношење понуде. 
 
2.4.Потврда надлежног органа да је измирио порезе и друге јавне дажбине: 
 а) Уверење министарства финансија-Пореске управе о плаћеном порезу, 
доприносу и другим јавним дажбинама. 
б) Уверење Службе  за утврђивање и наплату  локалних прихода Градске 
односно Општинске управе. 

tel./fax (+381) 013/832-517, mail: vsvassekretar@hemo.net // tel. (+381) 013/831-628, mail: vsvasreferent@hemo.net 
Omladinski trg 1, 26300 Vršac, Srbija   www.uskolavrsac.edu.rs 



 
Докази из тачке 2.4.а) и б) не могу бити старији од 6 месеци од дана 
достављања овог позива. 
 
Докази о испуњености услова се могу доставити и у неовереним копијама, с 
ти да понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија, има обавезу да у року 
од три дана од пријема писаног позива наручиоца посла, достави оригинал 
или оверену копију доказа о испуњености услова.  

 
3. Образац број 3.-ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ-образац се попуњава на српском 

језику,образац мора бити попуњен у целости и оверен од стране овлашћеног 
лица, понуђач мора да да понуду за све ставке из обрасца понуде- према 
условима из спецификације, понуђач је обавезан да достави скице а касније и 
узорке добра које су предмет набавке, понуда са варијантама није дозвољена, 
цена треба да буде изражена у динарима без пдв-а, рок важења понуде не сме 
бити краћи од 60 дана. 

 
4. Образац број 4.-ИСКАЗ О ПОНУЂАЧЕВИМ УКУПНИМ ПРИХОДИМА 

ОД РАДОВА- за претходне три  обрачунске године, а ако послује краће од 
три године, прилаже  исказ за тај период. 

 
5. Образац број 5.-ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА РАСПОЛАЖЕ ДОВОЉНИМ 

ТЕХНИЧКИМ И КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ –образац попуњава, 
потписује овлађћено лице и оверава га печатом понуђача. 

 
     Сви горе поменути обрасци су истакнути на веб страници школе 
www.uskolavrsac.edu. rs 
 

Понуђач може да поднесе само једну варијанту.Понуђач који је поднео понуду  
не сме да  истовремено учествује и у заједничкој понуди или као подизвођач. 
 
Понуђач има право да у року за подношење понуде опозове, промени или допуни 
своју понуду, на начин  који је одређен за подношење понуде. 
 
Подизвођач, као и група понуђача такође морају да достави све горе наведене 
документе који се траже за понуђача. 
 
Група понуђача је дужна да достави правни акт којим се обавезује на заједничко 
извршење набавке и којим актом се прецизира одговорност сваког појединог 
понуђача за извршење уговора.Понуђачи из групе понуђача одговарају 
неограничено солидарно према наручиоцу. 
Цена је фиксна и не може се мењати до коначне реализације уговора. 
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 Наручилац је обавезан да чува као поверљиве све податке о понуђачима 
садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као такви и које је као 
такве означио понуђач у понуди. 
 
Избор најповољније понуде понуђача обавиће се по критеријуму најниже цене. 
 
Захтев за заштиту права понуђача се може поднети у у складу са одредбама 
Закона о јавним набавкама. 
 
 
Сва ближа упутства у вези са позивом, као и конкурсну документацију коју вам 
шаљемо на захтев, можете добити на тел. 013 832 517. 
 

Председник Комисије 
           за јавну набавку 
             Миљков Стеван 
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