
ПОТВРДА О ДОСТАВИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
EЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ
за јавну набавку бр. 2У/15

 Избор пружаоца услуга социјалне заштите за општину Димитровград за
„Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју“.

Потврђујем да сам у име предузећа
Назив предузећа: ______________________________________________
ПИБ: ____________________________
Седиште предузећа: _______________________________ бр. ___
Место: ____________________________
Контакт особа: _____________________________
Контакт телефон: _______________________________ факс: ______________
Е mail:                        ___________________________________

примио/преузео  конкурсну  документацију  за  јавну  набавку  бр.  2У/15 -     Избор
пружаоца  услуга  социјалне  заштите  за  општину  Димитровград  за  „Дневни
боравак за децу и младе са сметњама у развоју“.

Потписану и оверену потврду о пријему конкурсне документације понуђач је  у
обавези  да  достави  Наручиоцу  скенирану  на  e-mail:
javnabdimitrovgrad  @gmail.com. ,  факсом  на број 010 361 110  или   поштом на
адресу Општина Димитровград , Балканска 2, 18320 Димитровград. 

Напомена:  Ради  брже  комуникације  молимо  Вас  да  потписану  потврду  о
пријему/преузимању вратите Наручиоцу мејлом или факсом.

ДАТУМ: _______.2015

Овлашћено лице:                         ___________________________

ПОТПИС: ___________________________                   М.П.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД
Број: 404 -7/2015-II/3
10. 02.2015. год.
ДИМИТРОВГРАД

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС'' број 124/12),
члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Сл.гласник РС'' број 29/13)
и Одлуке о покретању поступка бр. 404-7/2015-II/1, од 10.02.2015. године, Комисија за
јавне набавке број   404-7/2015-II/2,  од  10.02.2015. године   Општине Димитровград
сачињава следећу конкурсну документацију:

    

 ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА БР. 2У/15
Избор пружаоца услуга социјалне заштите за општину Димитровград за

„Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју“.

Датум и време:

Крајњи рок за достављање понуда: 13.03.2015.године до 12:00 часова

Јавно отварање: 13.03.2015.године у 12:30 часова

ДИМИТРОВГРАД, фебруар 2015. ГОДИНЕ
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САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
3. ВРСТА, ОПИС И КОЛИЧИНА РАДОВА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ,
4.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
5.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.
ЗАКОНА  О  ЈАВНИМ  НАБАВКАМА  И  УПУСТВО  КАКО  СЕ  ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА  КАКО ДА САЧИЊИНЕ ПОНУДУ
7. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ( Садржина и начин попуњавања)
8. МОДЕЛ УГОВОРА ( Начин попуњавања Модела)
9. СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ (шта подразумева)  
10. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ ( Садржина и начин попуњавања)
11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ ( Садржина и начин попуњавања)
- Образац 1 Образац за оцену испуњености услова  ПОНУЂАЧА И ЧЛАНА ГРУПЕ 
ПОНУЂАЧА из члана 75.и 76. Закона о јавним набавкама
- Образац 1а Образац за оцену испуњености услова  ПОДИЗВОЂАЧА из члана 75.и 76.
Закона о јавним набавкама
- Образац 2 подаци о понуђачу
- Образац 3а Изјава понуђача да не наступа са подизвођачима
- Образац 3б Изјава понуђача о ангажовању подизвођача
- Образац 4 Општи подаци подизвођачу
- Образац 5  Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду
- Образац 6 Општи подаци о члану групе понуђача
- Образац 7 Изјава о независној понуди
- Образац 8 Изјава понуђача о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа 
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине
- Образац 9 Модел уговора
- Образац 10 Образац структуре цене
- Образац 11 Образац понуде
- Образац 12 Образац трошкова припреме понуде
- Образац 13 Менично овлашћење

Укупан број страна конкурсне документације: 37
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 ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА БР. 2У/15
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.1 НАРУЧИЛАЦ :              Општина Димитровград
ул. Балканска  бр. 2, 18320 Димитровград
www.dimitrovgrad.rs

1.2     ВРСТА ПОСТУПКА: Јавна набавка се спроводи у отвореном поступку.

1.3     ПРЕДМЕТ  ЈАВНЕ  НАБАВКЕ: Избор  пружаоца  услуга  социјалне  заштите  за
општину Димитровград за „Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју“.

1.4 ПОСТУПАК СЕ СПРОВОДИ РАДИ: закључења уговора о јавној набавци.

1.5 ОСОБА ЗА КОНТАКТ: Наташа Каменов, телефон 010/361-108 лок.109,010/361-
582, 063/7756448 , у периоду од 8:00 до 14:00 часова сваког радног дана.

 2.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1  ОПИС  ПРЕДМЕТА  НАБАВКЕ  И  ОЗНАКА  ИЗ  ОПШТЕГ  РЕЧНИКА
НАБАВКЕ : 
Избор  пружаоца  услуга  социјалне  заштите  за  општину  Димитровград  за  „Дневни
боравак за децу и младе са сметњама у развоју“.

Ознака и назив из општег речника набавки: 85310000- услуге социјалне заштите.

3. ВРСТА И ОПИС УСЛУГЕ КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ:

Врста и опис услуге: Пружање услуге социјалне заштите  „Дневни боравак за
децу и младе са сметњама у развоју“ је намењена како деци са сметњама у развоју тако
и  деци  типичног  развоја.  Пружањем  услуга  омогућава  се  остваривање  социјалног
контакта међу децом са сметњама у развоју и децом типичног развоја. Деца типичног
развоја  стичу  вештине  коминакције,  толеранције,  кроз  логичке  игре  развијају  и
унапређују интелигенцију и стваралачки дух.

Поред услуге Дневни боравак за децу са сметњама у развоју коју користе деца из
општине  Димитровград  и  приградских  насеља,  постоји  и  група  деце  из  рурарних
подручја  која  су  невидљива  систему  и  искључена  из  свакодневних  животних
активности примерене њиховом узрасту. 

С обзиром да не постоји могућност да деца са сметњама у развоју из руралних
подручја свакодневно бораве у Дневном боравку за децу са сметњама у развоју, услед
непостојања  средстава,  велике  удаљености  од  града  и  неприступачности  у  зимском
периоду,  бивају  изоловани  и  несоцијализовани.  У  циљу  смањења  њихове  даље
маргинализације  и  повећању  нивоа  социјализације  и  интеграције,  тим  који  би
сачињавали  стурчни  радници  (логопед,  психолог,  дефектолог,  физиотерапеут)
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посећивали  би  ова  рурална  подручја  и  допринели  би  стицању  и  развоју  нових
животних вештина ове деце, као и развоју њихове самосталности у складу са њиховим
могућностима.
Услуга ће се пружати на територији општине Димитровград у периоду од годину дана
од дана закључивања уговора.

4. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Образац структуре цене   је саставни део Конкурсне документације и сваки део мора
бити образложен. 
 

5.  УСЛОВИ  ЗА  УЧЕШЋЕ  У  ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ  НАБАВКЕ  ИЗ
ЧЛАНА 75.  И  76.  ЗАКОНА  О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
5.1 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

5.1.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

- Да  је  регистрован  код  надлежног  органа,  односно  уписан  у  одговарајући
регистар.

- 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 и
давања мита, кривично дело преваре.

- Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуда.

- Да је измирио доспеле порезе,  доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије  или стране државе када  има седиште на  њеној
територији.

- Да  има  важећу  дозволу  надлежног  органа  за  обављање  делатности  која  је
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.  

5.1.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ:

Понуђач у поступку јавне набавке мора испуњавати следеће додатне услове 

5.1.2.1 Да располаже неопходним финансијским капацитетом и то: 

- Да  је  у  2014 години остварио  минимални промет  у  износу од   7.000.000,00
динара по рачуну.
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5.1.2.2. Да располаже довољним  кадровским  капацитетом и то:

- Да има најмање 10 запослених радника у радном односу од којих:  
-   дипломирани социјални педагог-  дефектолог   ….1 лице                                                 
-   виши  физиотерапеут..................................................1 лице
-   специјални педагог – логопед....................................1 лице
-   васпитач........................................................................3 лица
-   дипломирани психолог...............................................1 лице
-   виша медицинска сестра.............................................1 лице

За  случај  да  понуду  подноси  група  понуђача  или  понуђач  са  подизвођачима
обавезне услове за учешће, мора да испуни сваки члан групе понуђача као и сваки
подизвођач.

5.2. УПУСТВО О ДОКАЗИВАЊУ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА 

Понуђач  није  дужан  да  доставља  доказе  који  су  јавно  доступни  на  интернет
страницама надлежних органа.

5.2.1. Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона за правна лица
као  понуђача,  члана  групе  понуђача  или  подизвођача,  доказује  се  достављањем
следећих доказа: (прилози) 

5.2.1.1  Извод из регистра Агенције за привредне регистре.- ПРИЛОГ БР.1

5.2.1.2.  Правно лице доставља:  1)Извод из казнене евиденције основног суда на чијем
је  подручју  седиште  домаћег  правног  лица,  односно  седиште  представништва  или
огранка страног правног лица;2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења (за
организовани  криминал)  Вишег  суда  у  Београду;3)Увререње  из  казнене  евиденције
надлежне  полицијске  управе  Министарства  унутрашњих  послова  за  законског
заступника - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или
према месту пребивалишта. Ако је више законских заступника потребно је за сваког
доставити  уверење  из  казнене  евиденције.  Физичко  лице/Предузетник  доставља:  1)
Уверење  из  казнене  евиденције  надлежне  полицијске  управе  Министарства
унутрашњих послова - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта . – ПРИЛОГ БР.2

5.2.1.3.  Правно лице доставља:  Потврде привредног и прекршајног суда да му није
изречена мера обављања делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да
код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера
забране обављања делатности. Предузетник доставља: потврду прекршајног суда да му
није изречена мера забране обављања делатности или потврду Агенције за привредне
регистре  да  код  тог  органа  није  регистровано,  да  му  је  као  привредном  субјекту
изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у врењме објаве позива за
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подношење  понуда.Ф  изичко  лице  доставља:  Потврду  прекршајног  суда  да  му  није
изречена мера забране обављања делатности )– ПРИЛОГ БР.3

5.2.1.4. Уверења Пореске управе Министарства финансија Републике Србије и потврда
јединице  локалне  самоуправе  –  Локалне  пореске  администрације  о  измиреним
порезима и доприносима или потврда да се понуђач налази у поступку приватизације. –
ПРИЛОГ БР.4

5.2.1.5. .  Важећа дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом  – ПРИЛОГ БР.5

Доказ из тачке 5.2.1.2,  и 5.2.1.4. не може бити старији од 2 месеца пре отварања
понуда, а доказ из тачке 5.2.1.3.  мора бити издат након објављивања позива за
подношење понуда. 

5.2.2. Доказивање испуњености додатних услова за учешће у поступку јавне набавке
доказује се достављањем следећих доказа уз понуду: 

5.2.2.1 Потврда пословне банке да  је  у  2014 години остварио минимални промет у
износу од  7.000.000,00 динара по рачуну. –ПРИЛОГ БР.6

Овај доказ треба да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално,
односно група понуђача испуњава заједно, док подизвођач не може допуњавати
овај услов за понуђача.

5.2.2.3 Фотокопије радних књижица заједно са фотокопијом М3А обрасца за минимум
десет (10) запослених од којих:

-   дипломирани социјални педагог-  дефектолог   ….1 лице                                                 
-   виши  физиотерапеут..................................................1 лице
-   специјални педагог – логопед....................................1 лице
-   васпитач........................................................................3 лица
-   дипломирани психолог...............................................1 лице
-   виша медицинска сестра.............................................1 лице

са приложеним фотокопијама диплома за наведене стручне раднике. –   ПРИЛОГ БР.7

Овај доказ треба да поднесе понуђач у случају ако понуду подноси самостално,
односно група понуђача испуњава заједно, док подизвођач не може допуњавати
овај услов за понуђача.

6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА  КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

6.1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ

Понуда  и  остала  документација  која  се  односи  на  понуду  мора  бити  на  српском
језику. 
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6.2. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ

Понуда  треба  да  садржи  све  ПРИЛОГЕ  и  ОБРАСЦЕ  захтеване  конкурсном
документацијом. Сви обрасци морају бити попуњени, а сваки ОБРАЗАЦ потписан и
оверен печатом од стране одговорног лица. 

Пожељно је да понуда буде увезана траком у целину која је осигурана печатом тако да
се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови. 

Понуду понуђач подноси у затвореној коверти, на омоту ставити назнаку – Не отварај–
„  Понуда  за  ЈАВНУ  НАБАВКУ  УСЛУГА  БР:  2У/15 „Избор  пружаоца  услуга
социјалне заштите за општину Димитровград за „Дневни боравак за децу и младе
са сметњама у развоју“. (не отварати).  На полеђини коверте је  дужан да назначи
назив, адресу, телефон и особу за контакт.

Понуђач мора понуду и све  обрасце који  су саставни део конкурсне документације
попунити  читко  –  штампаним  словима.  Попуњени  обрасци  морају  бити  јасни,
недвосмислени, потписани од стране овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у
складу са Конкурсном документацијом.

Понуда треба да садржи све доказе и обрасце дефинисане конкурсном документацијом.
Сви  обрасци  морају  бити  попуњени,  потписани   и  оверени  печатом  од  стране
одговорног лица. Уколико понуду подноси група понуђача сваки образац мора бити
потписан и печатиран од стране овлашћеног лица члана групе понуђача.

Овлашћено  лице  понуђача  који  наступа  самостално  је  дужно  да  попуни  ,,Модел
уговора'',  (Образац  бр.9) парафира  све  стране,  овери  печатом  и  потпише,  чиме
потврђује да прихвата све елементе уговора.
У случају ангажовања подизвођача горе наведене радње у вези са  моделом уговора
врши понуђач, а када се ради о групи понуђача  овлашћени члан групе понуђача.

Понуда мора да садржи све доказе захтеване конкурсном документацијом. Докази о
испуњености услова могу се доставити у неовереним фотокопијама. Изабрани понуђач
ће у року који одреди Наручилац, а не краћи од 5 дана од дана пријема писменог позива
Наручиоца,  доставити  на  увид оригинал или оверену копију доказа о  испуњености
услова из члана 75. Закона о јавним набавкама. 

Уколико се том приликом установи да копија траженог документа не одговара у
потпуности оригиналу тог документа, понуда ће се одбити, као неприхватљива. 

Понуда ће бити одбијена као неприхватљива и у следећим случајевима: 
- уколико понуду и остале обрасце дефинисане конкурсном документацијом понуђач не
поднесе на оригиналним обрасцима.
- уколико није попуњено све тражено у Образцу бр.10 - Структура цене,
- не садржи сва документа дефинисана конкурсном документацијом, 
- на полеђини коверте није назначен назив, адреса понуђача, телефон и име контакт
особе, 
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- понуђач истовремено учествује у више од једне понуде (самостално и као подизвођач;
самостално и као члан групе понуђача; као подизвођач и члан групе понуђача). 

6.2.1. Рок за достављање и отварање понуда 

Понуде се могу достављати поштом или лично на адресу: Општина Димитровград, 18320
Димитровград,  улица  Балканска  2.,  сваког  дана  од  7:00  до  15:00  часова  у  затвореној
коверти  са  назнаком:  „ Понуда за  ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА БР:  2У/15: Избор
пружаоца  услуга  социјалне  заштите  за  општину  Димитровград  за  „Дневни
боравак за децу и младе са сметњама у развоју“.(не отварати).

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и особу за
контакт.
 
Крајњи рок за достављање понуда је 13.03.2015.године и то до 12:00 часова.
 
Понуде  које  стигну  после  наведеног  рока  сматраће  се  неблаговременим.
Неблаговремене  понуде  се  неће  отварати  и  по  окончању  поступка  отварања  биће
враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено. 

6.2.2. Отварање понуда 

Јавно отварање понуда ће се обавити  13.03.2015.године са почетком у 12:30 часова у
просторијама  општине  Димитровград,  ул.Балканска  бр.2,  уз  присуство  овлашћених
представника понуђача. 
Представник  понуђача,  пре  почетка  јавног  отварања  понуда  дужан  је  да  поднесе
Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања
понуда,  које  је  заведено  код  понуђача,  оверене  печатом  и  потписано  од  стране
одговорног лица понуђача. 

6.3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуде са варијантама нису дозвољене. 

6.4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

Понуђач  може  да  измени,  допуни  или  опозове своју  понуду  до  истека  рока  за
подношење понуда. 
Све  измене  или  допуне  достављају  се  наручиоцу  у  затвореној  коверти  са
назнаком:,,ИЗМЕНА ПОНУДЕ''  или  ,,ДОПУНА ПОНУДЕ''  за  ЈАВНУ НАБАВКУ
УСЛУГА  БР.  2У/15:  Избор  пружаоца  услуга  социјалне  заштите  за  општину
Димитровград за „Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју“.

Понуђач може да опозове већ поднету понуду, уз писани захтев за опозив, до истека
рока  за  подношење понуда.  Ако  то  уради  после  истека  рока  за  подношење понуда
наручилац  је  овлашћен  да  уновчи  средство  финансијског  обезбеђења  за  озбиљност
понуде.
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6.5. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој  понуди  или  као  подизвођач,  нити  исто  лице  може  учествовати  у  више
заједничких понуда 

6.6.  Понуђач, уколико ангажује подизвођача мора да наведе у својој понуди проценат
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, који не може бити већи од
40%, и да наведе део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

6.7. СПОРАЗУМ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА   

Саставни  део  заједничке  понуде  је  споразум  којим  се  понуђачи  из  групе  понуђача
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, (ПРИЛОГ БР 10)
а који обавезно садржи податке о: 

6.7.1. Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем
 

- Понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор
 

- Понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења
 

- Понуђачу који ће издати рачун
 

- Рачуну на који ће бити извршено плаћање
 

- Обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора

 
6.8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА  

Наручилац се обавезује да уговорену цену исплати Извршиоцу након извршене услуге,
на основу испостављеног месечног захтева  до 10-ог у месецу, а Наручилац је у обавези
да исплату средстава по основу захтева изврши  до краја месеца, а све у складу са
одобреним буџетом. 

6.9.  ВАЛУТА  И  НАЧИНА  НА  КОЈИ  МОРА  БИТИ  НАВЕДЕНА  ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ 

Вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима.
 
Укупна вредност мора бити исказана без ПДВ-а и са ПДВ-ом. 
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Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена 
цена има предност у случају несагласности. 

6.10.  ВРСТА,  САДРЖИНА,  НАЧИН  ПОДНОШЕЊА,  ВИСИНА  И  РОКОВИ
ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Понуђач је у обавези да уз понуду обавезно достави и следећа средства финансијског
обезбеђења:  ПРИЛОГ БР. 8

   Средства финансијског обезбеђења које доставља понуђач приликом достављања
понуде

          За озбиљност понуде: БЛАНКО МЕНИЦА, прописно потписана и оверена, која
ће представљати  средство обезбеђења за озбиљност понуде, са меничним овлашћењем
на попуну у износу од  10% од вредности понуде без ПДВ.

             Уз меницу понуђач је дужан да достави и следећа документа:

- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање и  
подношење менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење),

- фотокопију Картона депонованих потписа  

-  фотокопију  ОП  обрасца  (обрасца  са  навођењем  лица  овлашћених  за  заступање
понуђача)
- фотокопију овереног захтева за регистрацију менице од стране пословне банке

            Предметна меница за озбиљност понуде активираће се у случају да понуђач, 
који буде изабран као најповољнији, из било ког разлога одустане од своје понуде или 
не приступи закључењу одговарајућег Уговора, односно не закључи одговарајући 
Уговор о реализацији предметне јавне набавке у року који одреди Наручилац.

Понуђачима чија понуда није изабрана као најповољнија или чија понуда није 
прихватљива или одговарајућа, предметна меница за озбиљност понуде биће враћена 
након што Наручилац закључи уговор са изабраним понуђачем - личним преузимањем 
уз прописно потписано и оверено печатом овлашћење у просторијама Наручиоца или 
путем поште, при чему је понуђач у обавези да пошаље писмену сагласност за слање 
предметне менице поштом на факс .Наручиоца

Средство финансијског обезбеђења  доставља најповољнији понуђач приликом
закључења уговора

 За добро извршење посла:  БЛАНКО МЕНИЦА,  прописно потписана и оверена,  са
меничним овлашћењем на попуну у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ. 

Меница за добро извршење посла, активираће се у случају да Испоручилац не извршава
своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором. 
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Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Испоручиоцу у
року од 30 дана након извршења свих уговорених обавеза.

Уз меницу понуђач је дужан да достави и следећа документа:
- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање и  
подношење менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење),

- фотокопију Картона депонованих потписа  

-  фотокопију  ОП  обрасца  (обрасца  са  навођењем  лица  овлашћених  за  заступање
понуђача)
- фотокопију овереног захтева за регистрацију менице од стране пословне банке

6.11 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Понуђач може писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом,
да  затражи  додатне  информације  или  појашњења  у  вези  са  припремањем  понуде,
Најкасније 5 дана од истека рока за подношење понуде. 

6.12. ЗАХТЕВАЊЕ ДОДАТНИХ ПОЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА:
У циљу прегледа, вредновања и упоређивања понуда Наручилац може од понуђача, у
писменој форми, тражити додатна објашњења одређених елемената понуде. Понуђач је
обавезан да у року од 2 (два) радна дана од дана пријема захтева за објашњења понуде,
достави одговор,  у супротном ће се његова понуда одбити, као неприхватљива. 

6.13. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

6.14. При састављању понуде понуђач је дужан да поштује обавезе које произилазе
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштита
животне средине као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине, а
што гарантује потписивањем ,,Изјаве'', (Образац бр.8) 

6.15. Накнада за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

6.16. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев  за  заштиту  права  подноси  се  Републичкој  комисији,  а  предаје  Наручиоцу
непосредно или поштом, препоручено са повратницом, а може се поднети у току целог
поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца. Примерак захтева за заштиту
права  подносилац  истовремено  доставља  Републичкој  комисији  за  заштиту права  у
поступцима јавних набавки, на адресу Немањина 22-26, 11000 Београд. 
Рокови и начин подношења захтева за заштиту права дати су чланом 149, а садржина 
захтева чланом 141. Закона о јавним набавкама (,,Сл.Гласник'' бр.124/12) 

Такса се уплаћује: 
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Текући рачун: 840-742221834-57 Модел: 97 
Позив на број: 50-016 
Прималац: Буџет Републике Србије 
Износ: 80.000 динара 

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац ће обавестити све учеснике у поступку
јавне набавке, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

6.19. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Уговор ће бити закључен у року од 8 (осам) дана од  дана  када се стекну законски услови
за закључење уговора.

7. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
(Образац бр. 11)

Образац понуде се припрема тако да попуњен од стране понуђача садржи:
 
7.1.  Опште  податке  о  понуђачу,  односно  сваком  понуђачу  из  групе  понуђача,  као  и
подизвођачима  (пословно  име  или  скраћени  назив  из  одговарајућег  регистра,  адреса
седишта, матични број, порески идентификациони број, име особе за контакт и др)
 
7.2. Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити
краћи од 30 дана.
 
7.3. Предмет, цену и остале податке који су релевантни за закључење Уговора. 

7.4. Податке о проценту укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу као и делу
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

8. МОДЕЛ УГОВОРА 
(Образац бр. 9)

Овлашћено лице понуђача који наступа самостално је дужно да попуни модел уговора,
парафира све стране, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата све елементе
уговора.

У случају ангажовања подизвођача горе наведене радње у вези са моделом уговора врши
понуђач, а када се ради о групи понуђача  овлашћени члан групе понуђача.

9.СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

Структура цена је дефинисана кроз Образац бр. 10
 
10. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
(Образац бр. 12)
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У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или
модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови
прибављања средства обезбеђења. 

11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
(Образац бр. 7)
Изјавом  о  независној  понуди  понуђач  под  пуном  материјалном  и  кривичном
одговорношћу  потврђује  да  је  понуду  поднео  независно,  без  договора  са  другим
понуђачима или заинтересованим лицима. 

Образац 1  .

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОНУЂАЧА И ЧЛАНА
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

РЕДНИ
БРОЈ

ПРИЛОГА/
ОБРАСЦА 

НАЗИВ ДОКУМЕНТА

Документ
достављен

Заокружити
Да/Не  

Интернет  адреса  на
којој се могу проверити
тражени докази

ПРИЛОГ
БР.1

Извод из Агенције за привредне регистре као
доказ да је понуђач регистрован ДА НЕ

ПРИЛОГ
БР.2

Правно лице доставља:  1)Извод из казнене
евиденције  основног  суда  на  чијем  је
подручју  седиште  домаћег  правног  лица,
односно  седиште  представништва  или
огранка страног правног лица;2) Извод из
казнене евиденције Посебног одељења (за
организовани  криминал)  Вишег  суда  у
Београду;3)Увререње  из  казнене
евиденције  надлежне  полицијске  управе
Министарства  унутрашњих  послова  за
законског заступника - захтев за издавање
овог уверења може се поднети према месту
рођења  или  према  месту  пребивалишта.
Ако  је  више  законских  заступника
потребно је за сваког доставити уверење из
казнене  евиденције.  Физичко
лице/Предузетник доставља: 1) Уверење из
казнене  евиденције  надлежне  полицијске

ДА НЕ
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управе Министарства унутрашњих послова
- захтев за издавање овог уверења може се
поднети  према  месту  рођења  или  према
месту  пребивалишта,  не  старија  од  ДВА
месеца  пре отварања понуда.

ПРИЛОГ
БР.3

Правно  лице  доставља:  Потврде
привредног и прекршајног суда да му није
изречена  мера  обављања  делатности,  или
потврде Агенције за привредне регистре да
код овог органа није регистровано, да му је
као  привредном  друштву  изречена  мера
забране  обављања  делатности.
Предузетник  доставља: потврду
прекршајног суда да му није изречена мера
забране обављања делатности или потврду
Агенције за привредне регистре да код тог
органа  није  регистровано,  да  му  је  као
привредном  субјекту  изречена  мера
забране  обављања  делатности,  која  је  на
снази  у  врењме  објаве  позива  за
подношење  понуда.Ф  изичко  лице
доставља: Потврду прекршајног суда да му
није  изречена  мера  забране  обављања
делатности  ),  мора  бити  издата  након
објављивања позива за подношење  понуда.

ДА НЕ

ПРИЛОГ
БР.4

Потврда  –  Пореске  управе  Министарства
финансија  Републике  Србије  и  Потврда
локалних  пореских  органа  о  измиреним
порезима  и  доприносима  или  потврда  да  се
понуђач налази у  поступку приватизације,  не
старија  од  ДВА  месеца   пре  отварања
понуда.

ДА НЕ

ПРИЛОГ
БР.5

Важећа  дозвола  надлежног  органа  за
обављање делатности која је предмет јавне
набавке,  ако  је  таква  дозвола  предвиђена
посебним прописом

ДА НЕ

ПРИЛОГ
БР.6

Потврда  пословне  банке  да  је  у  2014
години  остварио  минимални  промет  у
износу од  7.000.000,00 динара по рачуну

ДА НЕ

ПРИЛОГ
БР.7

фотокопије  радних  књижица  заједно  са
фотокопијом  М3А  обрасца  за  минимум
десет (10) запослених од којих :

ДА НЕ
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-  дипломирани  социјални  педагог-
дефектолог..........................................1 лице
-     виши  физиотерапеут..................1 лице
-    специјални педагог – логопед.....1 лице
-    васпитач........................................3 лица
-    дипломирани психолог................1 лице
-   виша медицинска сеста.................1 лице

ПРИЛОГ
БР.8

Бланко соло меница са меничним овлашћењем
за  озбиљност  понуде  у  висини  10%  од
вредности понуде .

ДА НЕ

ПРИЛОГ
БР.9

Бланко соло меница са меничним овлашћењем
за  добро  извршење  посла  у  висини  10%  од
вредности понуде .

ДА НЕ

ПРИЛОГ
БР.10

Споразум групе понуђача ДА НЕ

ОБРАЗАЦ
БР.1

Образац  за  оцену  испуњености  услова
понуђача и члана групе понуђача из члана 75.и
76. Закона о јавним набавкама

ДА НЕ

ОБРАЗАЦ
БР.1а

Образац  за  оцену  испуњености  услова
подизвођача из члана 75.и 76. Закона о јавним
набавкама

ДА НЕ

ОБРАЗАЦ
БР.2

Подаци о понуђачу ДА НЕ

ОБРАЗАЦ
БР.3а

Изјава  понуђача  да  не  наступа  са
подизвођачима

ДА НЕ

ОБРАЗАЦ
БР.3б

Изјава понуђача о ангажовању подизвођача ДА НЕ

ОБРАЗАЦ
БР.4

Општи подаци о подизвођачу ДА НЕ

ОБРАЗАЦ
БР.5

Изјава чланова групе који подносе заједничку 
понуду

ДА НЕ

ОБРАЗАЦ
БР.6

Општи подаци о члану групе понуђача ДА НЕ

ОБРАЗАЦ ДА НЕ
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БР.7
Изјава о независној понуди

ОБРАЗАЦ
 БР.8

Изјава понуђача ДА НЕ

ОБРАЗАЦ
БР.9

Модел уговора ДА НЕ

ОБРАЗАЦ
БР.10

Структура цене ДА НЕ

ОБРАЗАЦ
БР.11

Понуда ДА НЕ

ОБРАЗАЦ
БР.12

Трошкови припреме понуде ДА НЕ

ОБРАЗАЦ
БР.13

Менично писмо  - овлашћење за озбиљност 

понуде
ДА НЕ

ОБРАЗАЦ  КОПИРАТИ  У  ПОТРЕБНОМ  БРОЈУ  ПРИМЕРАКА  ЗА  СВАКОГ  ЧЛАНА  ГРУПЕ
ПОНУЂАЧА.

Понуђач  није  дужан  да  доставља  доказе  који  су  јавно  доступни  на  интернет
страницама  надлежних органа,  али  је  у  обавези  да  наведе  интернет  адресе  на
којима могу да се провере тражени докази.
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Датум:    _______________

Потпис овлашћеног лица:

М.П.                       ______________________



Образац 1а.

Образац за оцену испуњености услова  ПОДИЗВОЂАЧА из члана 75.и 76. Закона о
јавним набавкама

Бр.прилога ДОКУМЕНТ

Прилог уз
понуду

Заокружити ДА
или НЕ

Интернет адреса на
којој се могу

проверити тражени
докази

1.
Извод из Агенције за привредне регистре 

ДА НЕ

2.

Извод  из  казнене  евиденције,  односно  уверења
надлежног  суда  и  надлежне  полицијске  управе
Министарства  унутрашњих послова,  не  старија
од ДВА месеца  пре отварања понуда.

ДА НЕ

3.

Потврда  надлежног  суда  (привредни  и
прекршајни) или потврда Агенције за привредне
регистре којом доказује да му није изречена мера
забране  обављања  делатности  која  је  предмет
јавне  набавке,  мора  бити  издата  након
објављивања позива за подношење понуда.

ДА НЕ

4.

Потврда  –  Пореске  управе  Министарства
финансија Републике Србије и Потврда локалних
пореских  органа  о  измиреним  порезима  и
доприносима или потврда да се понуђач налази у
поступку  приватизације,  не  старија  од  ДВА
месеца  пре отварања понуда.

ДА НЕ

Напомена:

ОБРАЗАЦ  КОПИРАТИ  У  ПОТРЕБНОМ  БРОЈУ  ПРИМЕРАКА  ЗА
ПОДИЗВОЂАЧЕ УКОЛИКО ПОНУЂАЧ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

Понуђач није дужан да доставља доказе за подизвођача,  који су јавно доступни на
интернет  страницама  надлежних  органа,  али  је  у  обавези  да  наведе  интернет
адресе на којима могу да се провере тражени докази.
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Датум:    _______________

Потпис овлашћеног лица:

М.П.                       ______________________



Образац 2.
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)

Назив понуђача

Седиште и адреса Понуђача

Одговорно лице (потписник уговора)

Особа за контакт

Телефон

Телефакс

Е-mail

Текући рачун предузећа и банка

Матични број понуђача

Порески број предузећа – ПИБ

ПДВ број

  

              Датум:    _______________                     ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

             ____________________________________

     ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

 М.П.               ____________________________________
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Образац 3а

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

Под пуном моралном,  материјалном и кривичном одговорношћу,  у понуди за
јавну  набавку  услуга,  бр.2У/15:  Избор  пружаоца  услуга  социјалне  заштите  за
општину  Димитровград  за  „Дневни  боравак  за  децу  и  младе  са  сметњама  у
развоју“, изјављујемо да не наступамо са подизвођачима.

Датум: _______________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М.П.
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Образац 3б

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА
(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

За  реализацију  јавне  набавке  услуга,  бр.2У/15: Избор  пружаоца  услуга
социјалне заштите за општину Димитровград за „Дневни боравак за децу и младе
са сметњама у развоју“, ангажоваћемо следеће подизвођаче:

Редни бр.
Назив

подизвођача
Позиција радова

које изводи

Учешће
подизвођача у

понуди
(процентуално)

1.

2.

3.

Датум: _______________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М.П.

Максимално учешће подизвођача је 40% од укупне вредности понуде
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Образац 4.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив подизвођача

Наслов и седиште подизвођача

Одговорна особа

Особа за контакт

Телефон

Телефакс

E-mail

Текући рачун подизвођача

Матични број подизвођача

Порески број подизвођача – ПИБ

ПДВ број подизвођача

ОБРАЗАЦ  КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ КОПИЈА ЗА ВЕЋИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА

    Датум:    _______________          ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

       ____________________________________

      ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

      М.П.                 ____________________________________
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Образац 5.

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ
ПОНУДУ

Број понуде: _____________
Изјављујемо да наступамо као група понуђача у отвореном поступку за јавну набавку
услуга,  бр.2У/15 -  Избор  пружаоца  услуга  социјалне  заштите  за  општину
Димитровград за „Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју“.

Овлашћујемо  члана  групе  ______________________________  да  у  име  и  за  рачун
осталих чланова групе иступа пред Наручиоцем.

ПУН НАЗИВ,
СЕДИШТЕ,

ЧЛАНА ГРУПЕ

ВРСТАУСЛУГЕ
КОЈЕ ЋЕ

ПРУЖИТИ ЧЛАН
ГРУПЕ

УЧЕШЋЕ ЧЛАНА
ГРУПЕ У ПОНУДИ

(процентуално)

ПОТПИС
ОДГОВОРНОГ ЛИЦА

И ПЕЋАТ ЧЛАНА
ГРУПЕ

Овлашћени члан:

Потпис одговорног
лица:

М.П.

Члан групе:

Потпис одговорног
лица:

М.П.

Члан групе:

Потпис одговорног
лица:

М.П.

Члан групе:

Потпис одговорног
лица:

М.П.

Датум____________________
Учешће овлашћеног  члана групе не може бити мање од 40% од укупне
вредности понуде.
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Образац 6.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

 

Назив члана групе понуђача

Седиште и адреса члана групе 
Понуђача
Одговорно лице члана групе 
(потписник уговора)

Особа за контакт

Телефон

Телефакс

Е-mail

Текући рачун предузећа и банка

Матични број понуђача

Порески број предузећа – ПИБ

ПДВ број

* Податке оверава члан групе понуђача. Фотокопирати образац  у потребном броју за сваког члана 
   групе понуђача.

    Датум:    _______________          ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

       ____________________________________

      ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

                         М.П.              ____________________________________
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 Образац 7.

ИЗЈАВА
О

НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујемо  под  пуном  материјалном,  моралном  и  кривичном  одговорношћу  да  наступамо
независно у поступку јавне набавке услуга  број ЈН 2У/15-  Избор пружаоца услуга социјалне
заштите за општину Димитровград за „Дневни боравак за децу и младе са сметњама у
развоју“, без договора са другим понуђачима и заинтересованим лицима. 

Датум: _______________  Потпис овлашћеног лица 

       ___________________________ 

М.П. 

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са 
подизвођачима. 
Образац потписује и оверава овлашћени  члан групе понуђача .
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Образац 8.
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

Под пуном материјалном, моралном  и кривичном одговорношћу изјављујем да сам при
састављању понуде у поступку јавне набавке услуга бр:2У/15 - Избор пружаоца услуга
социјалне заштите за општину Димитровград за „Дневни боравак за децу и младе
са  сметњама  у  развоју“ поштовао  обавезе  које  произилазе  из  важећих  прописа  о
заштити  на  раду,  запошљавању  и  условима  рада,  заштити  животне  средине,  и
гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.

 

Датум:______________________                    Име и презиме овлашћеног лица

                                                             ____________________________
                                         м.п.                        
                                                                     Потпис овлашћеног лица
                             
                                                             ____________________________

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са 
подизвођачима. 
Образац потписује и оверава овлашћени  члан групе понуђача .

27



Образац бр.  9

Понуђач мора  да у целини  попуни, овери печатом и потпише модел уговора 
и исти достави у понуди

МОДЕЛ УГОВОРА

О  избору  пружаоца  услуга  социјалне  заштите  за  општину  Димитровград  за
„Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју“.

Закључен изумеђу:

Општина Димитровград , Балканска 2., које заступа председник Зоран Ђуров, е.ц.ц. (у даљем
тексту: Наручилац)

Подаци о Наручиоцу:
ПИБ:101045378
Матични број: 06867804

и
____________________________________________________
(Назив понуђача)
 ________________________________________________________
 (Адреса понуђача)
_________________________________________________________
 (Лице овлашћено за потписивање уговора)
(у даљем тексту: Испоручилац).

Подаци о Испоручиоцу:
ПИБ: _________________________________
Матични број: _________________________
Број рачуна: ___________________________

Понуђачи учесници у заједничкој понуди или подизвођачи:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на горњим 
цртама морају бити наведени сви понуђачи учесници у заједничкој понуди, односно сви 
подизвођачи. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
Наручиоцу)

Број  набавке:  2У/15
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Члан 1.

Уговорне стране закључују уговор о избору пружаоца услуга социјалне заштите
за општину Димитровград за „Дневни боравак за децу и младе са сметњама у
развоју“, у складу са понудом број ______________ од _____________2015. године и обрасцем
структуре цене од _____________2015. године (уписати датум обрасца), који чине саставни
део овог уговора.

       
        Члан 2. 

Укупна  вредност набавке  из  члана  1.  овог  уговора  са  свим трошковима  које
понуђач  има  у  реализацији  набавке,   без  обрачунатог  ПДВ-а  износи
_______________________ динара.

Укупна вредност набавке из члана 1. са свим трошковима које понуђач има у
реализацији  набавке   и  обрачунатим  ПДВ-ом  износи    _______________________
динара. 

У цену су урачунати сви трошкови везани за извршење услуге. 
Уговорна цена из Понуде је фиксна и не може се мењати. 

         Члан 3.

Наручилац се обавезује да уговорену цену исплати Извршиоцу након извршене 
услуге,  на основу испостављеног месечног захтева  до 10-ог у месецу, а Наручилац је у
обавези да исплату средстава по основу захтева изврши  до краја месеца, а све у складу 
са одобреним буџетом. 

          Члан 4.

Извршилац се обавезује да наведени посао из члана 1. овог уговора ради 
квалитетно и да се приликом пружања услуге придржава важећих законских прописа, 
правила, норматива и стандарда који се односе на ту врсту посла. 

Укупно време пружања услуге је годину дана од дана потписивања уговора.
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Члан 5.

Наручилац има право да без накнаде евентуалне штете која може настати за 
Извршиоца услуге, откаже уговор у свако доба са отказним роком од 15 дана од дана 
достављања писменог обавештења о отказу. 

Наручилац има право да једнострано откаже уговор у свако доба и без отказног 
рока, ако Извршилац услуга не извршава обавезе на  уговорени начин и у уговореним 
роковима, о чему писмено обавештава Извршиоца услуга. 

          Члан  6.

Наручилац је у обавези да обезбеди адекватан простор за несметано пружање 
услуге социјалне заштите за општину Димитровград за „Дневни боравак за децу и 
младе са сметњама у развоју“  према  коме ће се Извршилац професионално старати.

Члан 7.

Извођач се обавезује да, у року од 5 (пет) дана од дана обостраног потписивања
уговора, Наручиоцу преда средство финансијског обезбеђења, и то:

БЛАНКО МЕНИЦУ за добро извршење посла,  прописно потписана и оверена,  са
меничним овлашћењем на попуну у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ. 

Меница за добро извршење посла, активираће се у случају да Испоручилац не извршава
своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором. 

Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Испоручиоцу у
року од 30 дана након извршења свих уговорених обавеза.

Уз меницу понуђач је дужан да достави и следећа документа:
- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање и  
подношење менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење),

- фотокопију Картона депонованих потписа  

-  фотокопију  ОП  обрасца  (обрасца  са  навођењем  лица  овлашћених  за  заступање
понуђача)
- фотокопију овереног захтева за регистрацију менице од стране пословне банке

Члан 8.

За све што није предвиђено овим уговором, важе одредбе Закона о 
облигационим односима, као и други важећи прописи који регулишу ову материју. 

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези овог уговора решавају 
споразумно. У случају спора надлежан је Основни суд у Димитровграду. 
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Члан 9.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по 3 (три) за сваку 
уговорну страну. 

Овај Уговор ступа на снагу када га потпишу обе уговорне стране. 

Модел уговора представља уговор по приступу: Обавезно модел уговора 
попунити, потписати и оверити печатом. 

Уколико понуђач наступа у заједничкој понуди или са подизвођачима у обавези 
је да наведе назив и адресу понуђача са којима наступа у предметној набавци. 

НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИЛАЦ
  Општина Димитровград
             Председник
________________________                        __________________________    
Зоран Ђуров, е.ц.ц.
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Образац бр.10

Образац структуре цене 

 Избор пружаоца услуга социјалне заштите за општину Димитровград за „Дневни
боравак за децу и младе са сметњама у развоју“

Избор пружаоца услуга социјалне
заштите за општину

Димитровград за „Дневни
боравак за децу и младе са

сметњама у развоју“

Цена услуге из
понуде 

 без ПДВ

Припадајући ПДВ
у складу са

законом о ПДВ

Цена услуге из
понуде 
са ПДВ

Људски  ресурси-  ангажовање  лица
за рад на пружању услуге

Нето: Бруто:

Трошкови превоза

Трошкови  за  реализацију
пројектних активности, материјал за
радионице

Средства за хигијену

Трошкови комуникације

Трошкови електричне енергије

УКУПНО без пдв-а: ________________

ПДВ-е:                       ________________

УКУПНО са пдв-ом: _______________

 
                                                                                    
                                                                                                 Потпис овлашћеног лица

М.П.                        ___________________________
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Образац  бр.11

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЛИ ОВЛАШЋЕНОМ ИСПРЕД ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:

Назив и седиште:

Матични број:

ПИБ:

Особа за контакт:

На основу позива за подношење понуда за јавну набавку услуга бр. 2У/15 –    Избор
пружаоца  услуга  социјалне  заштите  за  општину  Димитровград  за  „Дневни
боравак за децу и младе са сметњама у развоју“ дајемо следећу
                                                 

ПОНУДУ
Број: __________________ од ______.2015.године

1. Да  квалитетно  пружимо  све  услуге  у  складу  са  наведеним  условима  из
конкурсне  документације,  поштујући  све  важеће  прописе  и  стандарде,  на
начин:

а) самостално                   б) заједничка понуда                ц) са подизвођачем

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ:

Словима: _____________________________________________________________________

ПДВ 20 %:

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ:

Словима: _____________________________________________________________________

2. За  извршење  јавне  набавке  ангажујемо ____  (____________)  подизвођача
(уписати број подизвођача).  словима
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Подизвођач:
Проценат укупне

вредности

1.

Назив и седиште
Матични број
ПИБ
Особа за контакт

2.

Назив и седиште
Матични број
ПИБ
Особа за контакт

3.

Назив и седиште
Матични број
ПИБ
Особа за контакт

3. Јавну  набавку  извршићемо  у  групи  од  ____  (______________)  понуђача  коју
чине:         словима

                                                                                       

Чланови групе понуђача:
Проценат укупне

вредности

1.

Назив и седиште
Матични број
ПИБ
Особа за контакт

2.

Назив и седиште
Матични број
ПИБ
Особа за контакт

3.

Назив и седиште
Матични број
ПИБ
Особа за контакт

4.

Назив и седиште
Матични број
ПИБ
Особа за контакт

4. Важност  понуде  износи _______   (  _____________________)   дана  од  дана
отварања понуда ( не краћи од 30 дана ).                словима

5. Начин плаћања :  
Наручилац се обавезује да уговорену цену исплати Извршиоцу након извршене услуге, 
на основу испостављеног месечног захтева  до 10-ог у месецу, а Наручилац је у обавези
да исплату средстава по основу захтева изврши  до краја месеца, а све у складу са 
одобреним буџетом. 
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6. У цену су урачунати сви зависни трошкови.

7. Понуда  се  односи  на  целокупну  набавку  описаној  у  врсти  и  опису  услуге,
односно на: Пружање услуге социјалне заштите „Дневни боравак за децу и младе
са сметњама у развоју“ је намењена како деци са сметњама у развоју тако и деци
типичног развоја. Пружањем услуга омогућава се остваривање социјалног контакта
међу децом са сметњама у развоју и децом типичног развоја.

Деца  типичног  развоја  стичу вештине  коминакције,  толеранције,  кроз  логичке  игре
развијају и унапређују интелигенцију и стваралачки дух.

Поред  услуге  Дневни боравак  за  децу са  сметњама  у  развоју коју користе  деца  из
општине Димитровград и приградских насеља, постоји и група деце из рурарних
подручја  која  су  невидљива  систему  и  искључена  из  свакодневних  животних
активности примерене њиховом узрасту.  С обзиром да не постоји могућност да
деца са сметњама у развоју из руралних подручја свакодневно бораве у Дневном
боравку  за  децу  са  сметњама  у  развоју,  услед  непостојања  средстава,  велике
удаљености од града и неприступачности у зимском периоду, бивају изоловани и
несоцијализовани.  У  циљу смањења  њихове  даље  маргинализације  и  повећању
нивоа  социјализације  и  интеграције,  тим  који  би  сачињавали  стурчни  радници
(логопед,  психолог,  дефектолог,  физиотерапеут)  посећивали  би  ова  рурална
подручја и допринели би стицању и развоју нових животних вештина ове деце, као
и развоју њихове самосталности у складу са њиховим могућностима.Услуга ће се
пружати на територији општине Димитровград у периоду од годину дана од дана
закључивања уговора.

8. Прихватамо све услове наведене у моделу уговора.

9. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе захтеване конкурсном документацијом.

10. Рок пружања услуге је годину дана од дана закључења уговора.

 
                   

                                             Име и презиме овлашћеног лица

 
________________________

                                                                                    
                                                                                                 Потпис овлашћеног лица

М.П.                        ___________________________
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                   Образац бр.12

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. ЗЈН став 1. ("Сл. гласник РС" број 124/2012), прилажемо
структуру трошкова насталих приликом припреме понуде број _________________ од
____________2015. године у отвореном поступку јавне набавке услуга број 2У/2015 –
Избор пружаоца услуга социјалне заштите за општину Димитровград за „Дневни
боравак за децу и младе са сметњама у развоју“ 

Редни
број

ВРСТА ТРОШКОВА ИЗНОС

1.

2.

3.

4.

УКУПНО динара:

  (Навести врсту трошкова који су настали приликом припремања понуде) 

Напомена:  Трошкове  припреме  и  подношења  понуде  сноси  искључиво
понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

У  случају  обуставе  потупка  јавне  набавке  из  разлога  који  су  на  страни
Наручиоца, Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела,
ако  су  изграђени  у  складу  са  техничким  спецификацијама  наручиоца  и  трошкове
прибављања  средства  обезбеђења,  под  условом  да  је  понуђач  тражио  накнаду  тих
трошкова у својој понуди.

Напомена:  Уколико  понуђач  као  саставни  део  понуде  достави  попуњен,
потписан  од  стране  овлашћеног  лица  понуђача  и  печатом  оверен  Образац
трошкова припреме понуде , сматраће се да је понуђач доставио Захтев за накнаду
трошкова.

                Датум:                               Потпис овлашћеног лица понуђача:
  _____________________

_____________________________

М.П.
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Менично писмо – овлашћење -  за озбиљност понуде

На основу Закона о меници и тачака 1, 2. и 6.  Одлуке о облику, садржини и
начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИКА: ___________________________ (унети одговарајуће податке     
МБ: ___________________________ дужника – издаваоца менице)
ПИБ: ___________________________
ТЕКУЋИ РАЧУН:  __________________________

ИЗДАЈЕ
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
-за корисника бланко сопствене менице-

КОРИСНИК:  Општина Димитровград,   Балканска бр. 2(у даљем тексту 
Поверилац)

Предајемо Вам бланко сопствену  (соло) меницу и овлашћујемо Повериоца, да
предату  меницу  број  _______________________(унети  серијски  број  менице)  може
попунити  у  износу  од  _______________________
(__________________________________________________________________динара),
за озбиљност понуде.  Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ
од  ____________________  (____________________________________________динара)
и да безусловно  и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим
прописима   изврши  наплату  са  свих  рачуна  Дужника
___________________________________________________________________________
(унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице-назив, место и адресу) код
банака, а у корист Повериоца - Општине Димитровград, Балканска 2.
Овлашћујемо банке код којих имамо рачуна да наплату плаћања изврше на терет свих
наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да
на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета
у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора
на задужење  и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање
Дужника,  статусних  промена  или  оснивања  нових  правних  субјеката  од  стране
дужника.  Меница  је  потписана  од  стране  овлашћеног  лица  за  заступање  Дужника
________________________________________(унети име и презиме овлашћеног лица).
Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је
1 (један) примерак за Повериоца, а 1(један) задржава Дужник.

Издавалац менице

____________________________ _____________________________
           (место и датум)           (печат и потпис овлашћеног лица)
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