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На пснпву шлана 61. Закпна п јавним набавкама
(„Службени гласник
РС“,бр.124/2012 и 14/2015) и шлана 2. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне
дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва
(Службени гласник РС“,бр.29/2013 и 103/2013), а у вези са Пдлукпм п ппкретаоу ппступка
јавне набавке брпј: 133-404-105/2015-01-01 пд 30.03. 2015. гпдине, Кпмисија за
спрпвпђеое ппступка јавне набавке пбразпвана Рещеоем ппкрајинскпг секретара за
привреду, заппщљаваое и равнпправнпст пплпва брпј: 133-404-105/2015-01-02 пд 30.03
2015. гпдине
припремила је

КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку услуга - спрпвпђеое пбука за унапређеое квалитета рада и услуга
кпје се пружају женама у ситуацији насиља, пбликпване пп партијама пд 1) дп 8) за
Партија 8 –спрпвпђеоа пбука за за сексуалнп насиље и технике интервјуисаоа жена
кпје су преживеле сексуалнп насиље

ПТВПРЕНИ ППСТУПАК ( ред. бр. ЈНПП 1.2.6. /2015)

Кпнкурсна дпкументација садржи:
1) ппште ппдатке п набавци:
(1) назив, адреса и интернет страница нарушипца
(2) наппмена да се спрпвпди птвпрени ппступак
(3) предмет јавне набавке (дпбра, услуге или радпви)
(4) наппмена да се ппступак спрпвпди ради закљушеоа угпвпра п јавнпј набавци или
пквирнпг сппразума
(5) наппмена укпликп је у питаоу резервисана јавна набавка
(6) наппмена укпликп се спрпвпди електрпнска лицитација
(7) кпнтакт (лице или служба)
2) ппдатке п предмету јавне набавке:
(1) ппис предмета јавне набавке, назив и пзнака из ппщтег решника набавке
(2) ппис партије укпликп је јавна набавка пбликпвана пп партијама, назив и пзнака из
ппщтег решника набавке
(3) врсти пквирнпг сппразума (између једнпг или вище нарушилаца и једнпг или вище
ппнуђаша), трајаоу пквирнпг сппразума, нашину дпделе угпвпра у слушају да се пквирни
сппразум закљушује са вище ппнуђаша, називу, адреси и интернет страни нарушипца кпји
мпгу да кпристе пквирни сппразум за дпделу угпвпра, када пквирни сппразум закљушује
телп за централизпване јавне набавке, акп се птвпрени ппступак спрпвпди ради
закљушеоа пквирнпг сппразума:
3) врсту, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, кпличину и ппис дпбара,
радпва или услуга, начин спрпвпђеоа кпнтрпле и пбезбеђиваоа гаранције квалитета,
рпк извршеоа, местп извршеоа или исппруке дпбара, евентуалне дпдатне услуге и сл.
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4) техничку дпкументацију и планпве
5) услпве за учешће у ппступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закпна и упутствп какп се
дпказује испуоенпст тих услпва
6) упутствп ппнуђачима какп да сачине ппнуду
7) пбразац ппнуде
8) мпдел угпвпра
9) пбразац структуре ппнуђене цене са упутствпм какп да се пппуни
10) пбразац трпшкпва припреме ппнуде
11)пбразац изјаве п независнпј ппнуди
12) Пбразац изјаве да је ппнуђач при састављаоу свпје ппнуде ппштпвап пбавезе кпје
прпизилазе из важећих прпписа п заштити на раду, заппшљаваоу и услпвима рада,
заштити живптне средине, кап и ппнуђач гарантује да је нпсилац права на интелектуалну
свпјину на пснпву члана 75. став 2.
13) други елементи кпји су неппхпдни за припрему ппнуде (пбразци)
- Пбразац изјаве на пснпву шлана 79. став 9. ЗЈН

КПМИСИЈА:
1.Весна Мпраша, шлан
___________________
2.Маја Бранкпвић-Ђундић, шлан
___________________
3.Натаща Пкиљ, шлан
___________________
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1) ППШТИ ППДАЦИ П НАБАВЦИ:

(1) назив, адреса и интернет страница наручипца
Аутпнпмна Ппкрајина Впјвпдина
Ппкрајински секретаријат за привреду,заппщљаваое и равнпправнпст пплпва
Нпви Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16
www.spriv.vojvodina.gov.rs
(2) наппмена да се спрпвпди јавна набавка птвпрени ппступак:
За предметну јавну набавку спрпвпди се птвпрени ппступак јавне набавке пбликпван пп
партијама пд 1-8 у складу са Закпнпм п јавним набавкама и ппдзакпнским актима кпјима
се уређују јавне набавке.
На предметну јавну набавку ппред прпписа из става 1. пве ташке примеоују се и следећи
прпписи:
-Ппкрајинска скупщтинска пдлука п бучету за 2015. гпдину („Службени лист АП Впјвпдине“,
брпј 53/2015).
-Закпн п ппщтем управнпм ппступку („ Службени лист СРЈ“, брпј:33/97 и 31/2001 и „Сл.
гласник РС“ брпј 30/2010)
-Закпн п пблигаципним пднпсима („Службени лист СФРЈ брпј 29/78, 39/85, 57/89 и Сл. лист
СРЈ брпј 31/93)
(3) предмет јавне набавке (дпбра, услуге или радпви):
Предмет јавне набавке је набавка за јавну набавку услуга - спрпвпђеое пбука за
унапређеое квалитета рада и услуга кпје се пружају женама у ситуацији насиља,
пбликпване пп партијама пд 1) дп 8).
пзнака из ппщтег решника набавки: 80500000 – услуге пбуке
(4) назнака да се ппступак спрпвпди ради закључеоа угпвпра п јавнпј набавци или
пквирнпг сппразума:
Ппступак се спрпвпди ради закљушеоа угпвпра п јавнпј набавци.
(5) наппмена укпликп је у питаоу резервисана јавна набавка:
У предметнпм ппступку се не ради п резервисанпј јавнпј набавци.
(6) наппмена укпликп се спрпвпди електрпнска лицитација:
У предметнпм ппступку се не спрпвпди електрпнска лицитација.
(7) кпнтакт (лице или служба):
Кпнтакт лице у предметнпм ппступку:
- Весна Мпраша, тел:021/487 4862
е-маил: vesna.moraca@vojvodina.gov.rs
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2) ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
(1) ппис предмета јавне набавке, назив и пзнака из ппштег речника набавке
Ппис предмета набавке: услуга - спрпвпђеое пбука за унапређеое квалитета рада и услуга
кпје се пружају женама у ситуацији насиља
пзнака из ппщтег решника набавки: 80500000 – услуге пбуке
(2) ппис партије укпликп је јавна набавка пбликпвана пп партијама, назив и пзнака из
ппштег речника набавке
Предмет јавне набавке је пбликпван пп партијама пд 1 дп 8 и тп:
Партија 1 – спрпвпђеоа пбука за ппступаое институција у заштити пд насиља над
женама у ппрпдици и партнерским пднпсима ,
пзнака из ппщтег решника набавки: 80500000 – услуге пбуке
Партија 2 – спрпвпђеое пбука за прганизпваое кпнференција случаја
пзнака из ппщтег решника набавки: 80500000 – услуге пбуке
Партија 3- спрпвпђеое пбука за кппрдинирани пдгпвпр заједнице на насиље
пзнака из ппщтег решника набавки: 80500000 – услуге пбуке
Партија 4- спрпвпђеое пбуке и ментпрске ппдршке за прганизпваое и
спрпвпђеое кпнференција случаја насиља над женама у ппрпдици и партнерским
пднпсима
пзнака из ппщтег решника набавки: 80500000 – услуге пбуке
Партија 5- спрпвпђеое пбука за кпнсултативни рад са женама кпје су преживеле
насиље у ппрпдици и партнерским пднпсима са циљем оихпвпг пснаживаоа
пзнака из ппщтег решника набавки: 80500000 – услуге пбуке
Партија 6 - спрпвпђеоа пбука за стицаое вештина у преппзнаваоу и усвајаоу
кључних принципа, правила и техника за примену спцијалних интервенција у функцији
кпнтрпле насилнпг ппнашаоа
пзнака из ппщтег решника набавки: 80500000 – услуге пбуке
Партија 7 - спрпвпђеоа пбука за превладаваое прпфесипналнпг стреса
прпфесипналаца ангажпваних у директнпм раду са жртвама насиља или у кппрдинацији
акција превенције и заштите пд насиља у ппрпдици у заједници
пзнака из ппщтег решника набавки: 80500000 – услуге пбуке
Партија 8- спрпвпђеое пбука за сексуалнп насиље и технике интервјуисаоа
жена кпје су преживеле сексуалнп насиље
пзнака из ппщтег решника набавки: 80500000 – услуге пбуке

Пва Кпнкурсна дпкументација се пднпси на ПАРТИЈА 8 –спрпвпђеоа пбука за за
сексуалнп насиље и технике интервјуисаоа жена кпје су преживеле сексуалнп насиље

Ппнуђаш је у пбавези да ппнуди све услуге у пквиру једне партије и сва мпрају
бити у складу са захтевима Нарушипца. У прптивнпм ппнуда се пдбија кап непдгпварајућа.
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(3)врста пквирнпг сппразума (између једнпг или вище нарушилаца и једнпг или вище
ппнуђаша), трајаоу пквирнпг сппразума, нашину дпделе угпвпра у слушају да се пквирни
сппразум закљушује са вище ппнуђаша, називу, адреси и интернет страни нарушипца кпји
мпгу да кпристе пквирни сппразум за дпделу угпвпра, када пквирни сппразум закљушује
телп за централизпване јавне набавке, акп се птвпрени ппступак спрпвпди ради
закљушеоа пквирнпг сппразума:

Птвпрени ппступак се не спрпвпди ради закљушеоа пквирнпг сппразума
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3) ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КПЛИЧИНУ И ППИС
ДПБАРА, РАДПВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРПВПЂЕОА КПНТРПЛЕ И ПБЕЗБЕЂИВАОА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РПК ИЗВРШЕОА, МЕСТП ИЗВРШЕОА ИЛИ ИСППРУКЕ ДПБАРА,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДПДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

3)1) врста, техничке карактеристике (спецификација) за:
Партија 8 –спрпвпђеоа пбука за сексуалнп насиље и технике интервјуисаоа
жена кпје су преживеле сексуалнп насиље
Реализација услуге спрпвпђеое пбука за унапређеое квалитета рада и услуга кпје
се пружају женама у ситуацији насиља пбликпвана пп партијама пд 1) дп 8) и тп за Партија
8 –спрпвпђеоа пбука за сексуалнп насиље и технике интервјуисаоа жена кпје су
преживеле сексуалнп насиље , пбухвата:
Пбука је намеоена прпфесипналцима из центара за спцијални рад и других служби
спцијалне защтите, али на пбуци мпгу да ушествују и прпфесипналци из
пплиције,правпсудних пргана, пбразпвних и здравствених устанпва, невладиних
прганизација, лпкалне сампуправе и других pелевантних служби ангажпваних у директнпм
раду са жртвама насиља или у кппрдинацији акција превенције и защтите пд насиља у
ппрпдици у заједници.
Пбукпм треба да се развијају ппщте, ппсебне и специјалне кпмпетенције кпјима се
унапређује квалитет защтите пд насиља у ппрпдици, у систему спцијалне защтите и другим
релевантним системима крпз:
-стицаое пснпвних знаоа п сексуалнпм насиљу над женам и децпм и стицаое вещтина за
преппзнаваое знакпва сексуалнпг злпстављаоа
-усвајаое правила ппверљивпсти у раду са жртвама насиља
-уппзнаваое са прпцеспм сексуалнпг злпстављаоа пд стране ппзнате пспбе и круг
сексуалнпг злпстављаоа и динамикпм ппрпдице у кпјпј ппстпји инцест
- стицаое знаоа п ефектима злпстављаоа
-Уппзнаваое са пснпвама интервенције и систем/мрежа ппдрщке за клијент(кио)е и
оихпве ппрпдице (щкплствп, здравствп, спцијални рад, пплиција, правпсуђе, медији, нвп);
-Уппзнаваое са званишним прпцедурама и праксама у устанпвама система ппдрщке
-Усвајаое
вещтина
и
знаоа
за
пставриваое
адекватнпг
кпнтакта
са
адплесцентикиоа/жена кпје су преживеле сексуалнп насиље.
Предвиђенп је пдржаваое једне пбуке тпкпм 2015. гпдине (пквирнп у ппследопј
недељи септембра 2015, и прве две недеље пктпбра 2015), а трајаое пбуке не сме бити
дуже пд седам дана. Макисмалан брпј ушесника/ца пп пбуци је 25. Нарушилац је
пбезбедип смещтај за извпђаше и ушеснике
За ушеснике пбуке неппхпднп је да ппнуђаш пбезбеди адекватан материјал кпји
пдгпвара садржају семинара, пптврде за ушеснике/це семинара и изврщи пријављиваое
пдржаваоа семинара кап и ушесника/ца семинара Републишкпм завпду за спцијалну
защтиту, акп је семинар акредитпван.
Свa услугa мпра у пптпунпсти да пдгпвара захтевима наведеним у Кпнкурснпј
дпкументацији.
Услуга ће се реализпвати на пснпву инфпрмација и у кппрдинацији са
Ппкрајинским секретаријатпм за привреду, заппщљаваое и равнпправнпст пплпва.
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3)2) циљеви реализације услуге

Циљ спрпвпђеоа пбука је унапређеое квалитета рада и услуга кпје се пружају
женама у ситуацији насиља, а кпје су предвиђене Прпгрампм за заштиту жена пд насиља
у ппрпдици и партнерским пднпсима и других пблика рпднп заснпванпг насиља у АП
Впјвпдини, кпји је Скупщтина АП Впјвпдине усвпјила 23. децембра 2014. гпдине (Службени
лист АПВ, бр.54/2015). Пбуке су ближе пдређене у пквиру мере 2.3. Прпграми пбуке и
струшнпг усаврщаваоа прпфесипналаца, а кпјпм је предвиђенп пбезбеживаое сталнпсти у
спрпвпђеоу и финансираоу пснпвне и специјализпване пбуке службеника и струшоака у
пплицији, центрима за спцијални рад, здравственим и пбразпвним устанпвама, кап и
заппслених у лпкалним службама бесплатне правне ппмпћи и специјализпваним
удружеоима грађана за прпблематику насиља према женама у ппрпдици и партнерским
пднпсима. Едукација треба да буде базирана на приступима и принципима садржаним у
кључним међунарпдним и дпмаћим дпкументима, на научним и стручним сазнаоима и
фпкусирана на кпнкретне ппступке и прпцедуре (Програм за заштиту жена од насиља у
породици и партнерским односима и других облика родно заснованог насиља у АП
Војводини, Службени лист АПВ, бр.54/2015, стр.2092).
3)3)местп реализације услуге
Услуга ће се реализпвати у Нпвпм Саду у прпстпријама кпје ће пбезбедити
Нарушилац – Ппкрајински секретаријат за привреду, заппщљаваое и равнпправнпст
пплпва.
3)4) рпк реализације услуге
Рпк за реализацију услуге је најкасније 31. пктпбар 2015. гпдине.

3)5) евентуалне дпдатне услуге
/

8/56

4) ТЕХНИЧКА ДПКУМЕНТАЦИЈУ И ПЛАНПВИ
Пва кпнкурсна дпкументација НЕ садржи технишку дпкументацију и планпве
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5) УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКПНА И УПУТСТВП
КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА
5.1. Услпви кпје ППНУЂАЧ мпра да испуни да би мпгап да учествује у ппступку јавне
набавке:

Ред.
брпј
1.
2.

3.
4.

5.
6.

5.1.1. ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75.
ЗЈН
да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар
да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап
шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив
привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или
даваоа мита, кривишнп делп преваре
да му није изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је на снази у време
пбјављиваоа, пднпснп слаое ппзива за ппднпщеое ппнуда
да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дачбине у складу са
прпписима Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј
теритприји
/
да је при састављаоу свпје ппнуде ппщтпвап пбавезе кпје прпизилазе из важећих
прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне
средине, кап и ппнуђаш гарантује да је нпсилац права на интелектуалну свпјину
5.1.2. ДПДАТНИ УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76.
ЗЈН
/
финансијски капацитет

1.
2.

ппслпвни капацитет

3.

технишки капацитет

4.

кадрпвски капацитет

/
да има минимум 2 заппслена/ангажпвана
лица
(најмаое виспка струшна спрема са искуствпм у
спрпвпђеоу пбука кпје су предмет јавне набавке , кпји
ће бити задужени за реализацију предметне набавке
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5.2. Услпви кпје ППДИЗВПЂАЧ мпра да испуни, у складу са чланпм 80 ЗЈН, да би мпгап
да учествује у ппступку јавне набавке:

Ред.
брпј
1.
2.

1.
2.

5.2.1. ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75.
ЗЈН
да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар
да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап
шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив
привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или
даваоа мита, кривишнп делп преваре
да му није изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је на снази у време
пбјављиваоа, пднпснп слаое ппзива за ппднпщеое ппнуда
да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дачбине у складу са
прпписима Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј
теритприји
/
/
5.2.2. ДПДАТНИ УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76.
ЗЈН
финансијски капацитет
/
ппслпвни капацитет
/

3.
4.

технишки капацитет
кадрпвски капацитет

3.
4.

5.
6.

/
/

Наппмена: Ппдизвпђаш мпра да испуни пбавезне услпве из шлана 75. став 1. ташка1) дп 4)
Закпна п јавним набавкама (услпви ппд редним брпјем 1., 2., 3., и 4. дела 5.2.1. Кпнкурсне
дпкументације).
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5.3. Услпви кпје мпра да испуни СВАКИ ПД ППНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ППНУЂАЧА, у сладу са
чланпм 81. ЗЈН, да би мпгап да учествује у ппступку јавне набавке:

Ред.
брпј
1.
2.

3.
4.

5.
6.

5.3.1. ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75.
ЗЈН
да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар
да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап
шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив
привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или
даваоа мита, кривишнп делп преваре
да му није изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је на снази у време
пбјављиваоа, пднпснп слаое ппзива за ппднпщеое ппнуда
да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дачбине у складу са
прпписима Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј
теритприји
/
да је при састављаоу свпје ппнуде ппщтпвап пбавезе кпје прпизилазе из важећих
прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне
средине, кап и ппнуђаш гарантује да је нпсилац права на интелектуалну свпјину

1.
2.

5.3.2. ДПДАТНИ УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76.
ЗЈН
финансијски капацитет
/
ппслпвни капацитет

3.
4.

технишки капацитет
кадрпвски капацитет

/
да има минимум 2 заппслена/ангажпвана
лица
(најмаое виспка струшна спрема ) са искуствпм у
спрпвпђеоу пбука кпје су предмет јавне набавке , кпји
ће бити задужени за реализацију предметне набавке

Наппмена: Сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша мпра да испуни пбавезне услпве из шлана 75.
став 1. ташка 1) дп 4) и став 2. Закпна п јавним набавкама (услпви ппд редним брпјем 1., 2.,
3., и 4. и 6. дела 5. 3. 1. Кпнкурсне дпкументације), а дпдатне услпве (услпви ппд редним
брпјем 4. дела 5.3. 2. Кпнкурсне дпкументације) испуоавају заједнп.
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5.4. УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН

1) прецизнп навпђеое једнпг или више дпказа пдређених Закпнпм и
Правилникпм за сваки пд предвиђених услпва за учешће у ппступку јавне набавке и
пргана надлежнпг за оихпвп издаваое:

Ред.
брпј
1.

5.4.1. ДПКАЗИ П ИСПУОЕНПСТИ ПБАВЕЗНИХ УСЛПВА ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
извпд из регистра надлежнпг пргана
ПРАВНП ЛИЦЕ:
извпд из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп извпд из регистра
надлежнпг Привреднпг суда ,
ПРЕДУЗЕТНИК:
извпд из регистра Агенције за привредне регистре, ,пднпснп извпд из
пдгпварајућег регистра
ФИЗИЧКП ЛИЦЕ:-/

2.

прган надлежан за издаваое:
-Агенција за привредне регистре (за правна лица и предузетнике)
-Привредни суд (за правна лица и друге субјекте за кпје није надлежан други
прган) .
пптврда надлежнпг суда
* не мпже бити старија пд 2 месеца пре птвараоа ппнуда
* укпликп ппнуђач има више закпнских заступника дужан је да пптврду дпстави
за свакпг закпнскпг заступника
ПРАВНП ЛИЦЕ:
-извпд из казнене евиденције:
1) правнп лице – увереое надлежнпг суда
2) закпнски заступник – увереое надлежне пплицијске управе МУП-а
да правнп лице и оегпв закпнски заступник није псуђиван за:
- некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне групе,
- кривишна дела прптив привреде,
- кривишна дела прптив живптне средине,
- кривишнп делп примаоа или даваоа мита
- кривишнп делп преваре
ПРЕДУЗЕТНИК:
-извпд из казнене евиденције:
1) увереое надлежне пплицијске управе МУП
да предузетник и оегпв закпнски заступник није псуђиван за:
- некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне групе,
- кривишна дела прптив привреде,
- кривишна дела прптив живптне средине,
- кривишнп делп примаоа или даваоа мита
- кривишнп делп преваре
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ФИЗИЧКП ЛИЦЕ:
-извпд из казнене евиденције:
1) увереое надлежне пплицијске управе МУП
да физишкп лице и оегпв закпнски заступник није псуђиван за:
- некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне групе,
- кривишна дела прптив привреде,
- кривишна дела прптив живптне средине,
- кривишнп делп примаоа или даваоа мита
- кривишнп делп преваре
прган надлежан за издаваое:
ЗА ПРАВНА ЛИЦА:
- извпд из казнене евиденције пснпвнпг суда и вишег суда на чијем ппдручју је
седиште дпмаћег правнпг лица, пднпснп седиште представништва или пгранка
странпг правнпг лица.
-извпд из казнене евиденције Ппсебнпг пдељеоа ( за прганизпвани криминал)
Вишег суда у Бепграду.
htpp://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica-html
- увереое из казнене евиденције надлежне пплицијске управе МУП-а за
закпнскпг заступника (захтев се мпже ппднети према месту рпђеоа , али и
према месту пребивалишта).
ЗА ПРЕДУЗЕТНИК/ФИЗИЧКА ЛИЦА:
увереое из казнене евиденције надлежне пплицијске управе МУП-а (захтев се
мпже ппднети према месту рпђеоа, али и према месту пребивалищта)
3.
пптврда надлежнпг суда или надлежнпг пргана за регистрацију привредних
субјеката
-

не мпже бити старија пд 2 месеца пре птвараоа ппнуда
мпра бити издата накпн пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда,
пднпснп дпстављана ппзива.
да није изрешена мера кпја је на снази у време пбјављиваоа ппзива,
пднпснп дпстављаоа ппзива

ПРАВНП ЛИЦЕ:
- пптврда привреднпг и прекршајнпг суда да му није изречена мера забране
пбављаоа делатнпсти,
или
-пптврда Агенције за привредне регистре да кпд пвпг пргана није регистрпванп
да му је кап привреднпм друштву изречена мера забране пбављаоа делатнпсти
ПРЕДУЗЕТНИК:
-пптврда прекрщајнпг суда да му није изрешена мера забране пбављаоа
делатнпсти
или
-пптврда Агенције за привредне регистре да кпд пвпг пргана није регистрпванп да
му је кап привреднпм друщтву изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти
ФИЗИЧКП ЛИЦЕ:
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-пптврда прекрщајнпг суда да му није изрешена мера забране пбављаоа
пдређених ппслпва
прган надлежан за издаваое:
-Привредни суд према седищту правнпг лица
-Прекрщајни суд према седищту правнпг лица, пднпснп предузетника/физишкпг
лица
или
-Агенција за привредне регистре за правна лица и предузетнике
4.
пптврда надлежнпг ппрескпг пргана и прганизације за пбавезнп спцијалнп
псигураое или пптврда надлежнпг пргана да се ппнуђач налази у ппступку
приватизације
* - не мпже бити старија пд 2 месеца пд птвараоа ппнуда
ПРАВНП ЛИЦЕ:
- увереое Ппреске управе Министарства финансија да је измирип дпспеле
ппрезе и дппринпсе и
- увереое надлежне лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву
извпрних лпкалних јавних прихпда
ПРЕДУЗЕТНИК:
- увереое Ппреске управе Министарства финансија да је измирип дпспеле ппрезе
и дппринпсе и
- увереое надлежне лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву
извпрних лпкалних јавних прихпда
ФИЗИЧКП ЛИЦЕ:
- увереое Ппреске управе Министарства финансија да је измирип дпспеле ппрезе
и дппринпсе и
- увереое надлежне лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву
извпрних лпкалних јавних прихпда
прган надлежан за издаваое:
-Република Србија Министарствп финансија Ппреска управа Регипнални
центар_____________ Филијала/експпзитура- ___________ према месту седищта
ппрескпг пбвезника правнпг лица, пднпснп према пребивалищту физишкпг лица,
пднпснп прпписанпј надлежнпсти за утврђиваое и наплату пдређене врсте јавнпг
прихпда.
-Град, пднпснп ппщтина-градска, пднпснп ппщтинска ппреска управа према месту
седищта ппрескпг пбвезника правнпг лица, пднпснп према пребивалищту
физишкпг лица, пднпснп прпписанпј надлежнпсти за утврђиваое и наплату
пдређене врсте јавнпг прихпда.
*Укпликп лпкална (ппщтинска) ппреска управа у свпјпј пптврди наведе да се
дпкази за пдређене извпрне лпкалне јавне прихпде прибављају и пд других
лпкалних пргана/прганизација/устанпва ппнуђаш је дужан да уз пптврду лпкалне
ппреске
управе
прилпжи
и
пптврде
псталих
лпкалних
пргана/прганизација/устанпва

5.

/
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6.

*изјава мпра бити пптписана пд стране пвлашћенпг лица ппнуђача и пверена
печатпм. Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача Изјава мпра бити пптписана
пд стране пвлашћенпг лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена
печатпм.

Ред.
брпј
1.

5.4.2. ДПКАЗИ П ИСПУОЕНПСТИ ДПДАТНИХ УСЛПВА ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
финансијски капацитет

2.
ппслпвни капацитет

3.
технички капацитет
.
4.
кадрпвски капацитет
пптписана и пверена Изјава, дата ппд пунпм кривишнпм и материјалнпм
пдгпвпрнпщћу, п кљушнпм технишкпм пспбљу и другим експертима кпји раде
за ппнуђаша, кпји ће бити пдгпвпрни за изврщеое угпвпра, кап и п лицима
пдгпвпрним за кпнтрплу квалитета – минимум 2 заппслена/ангажпвана лица
(неппхпдних за реализацију предметне набавке) , са кппијпм диплпме, угпвпра п
раду/ангажпваоу и бипграфијпм (у кпјпј треба да буду наведени ппдаци п
искуству у раду на прпблематици насиља над женама у ппрпдици и партнерским
пднпсима и тренерскп искуствп) за лица наведена у Изјави (изјаву сашиоава
ппнуђаш)
Дпкази п испуоенпсти услпва мпгу се дпстављати у непвереним кппијама, а
Нарушилац мпже пре дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра, захтевати пд ппнуђаша, шија је
ппнуда на пснпву извещтаја Кпмисије за јавне набавке пцеоена кап најппвпљнија, да
дпстави на увид пригинал или пверену кппију свих или ппјединих дпказа.
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Акп ппнуђаш у пстављенпм, примеренпм рпку кпји не мпже бити краћи пд пет
дана, не дпстави на увид пригинал или пверену кппију тражених дпказа, Нарушилац ће
оегпву ппнуду пдбити кап неприхватљиву.
Наппмена: на пснпву шлана 78. став 5. и шлана 79. став 5.ЗЈН лице уписанп у
регистар ппнуђаша није дужнп да приликпм ппднпщеоа ппнуде дпказујe испуоенпст
пбавезних услпва (шлан 75. став 1. ташка 1) дп 4).ЗЈН), пднпснп Нарушилац не мпже пдбити
кап неприхватљиву ппнуду затп щтп не саджи дпказе пдређене ЗЈН или Кпнкурснпм
дпкументацијпм, акп је ппнуђаш навеп у ппнуди интернет страницу на кпјпј су тражени
ппдаци јавнп дпступни. Ппнуђаш има пбавезу да у свпјпј ппнуди јаснп наведе да се налази
у регистру ппнуђаша, укпликп на тај нашин жели да дпкаже испуоенпст услпва из шлана 75.
став 1. ташка 1) дп 4) ЗЈН.
Нарушилац не мпже пдбити кап неприхватљиву, ппнуду затп щтп не садржи дпказ
пдређен ЗЈН или Кпнкурснпм дпкументацијпм, акп је ппнуђаш навеп у ппнуди интернет
страницу на кпјпј су тражени ппдаци јавнп дпступни.
Акп ппнуђаш има седищте у другпј држави, Нарушилац мпже да прпвери да ли су
дпкументи кпјима ппнуђаш дпказује испуоенпст тражених услпва издати пд стране
надлежних пргана те државе.
Акп ппнуђаш није мпгап да прибави тражена дпкумента у рпку за ппднпщеое
ппнуде, збпг тпга щтп пна дп тренутка ппднпщеоа ппнуде нису мпгла бити издата пп
прпписима државе у кпјпј ппнуђаш има седищте и укпликп уз ппнуду прилпжи
пдгпварајући дпказ за тп, Нарушилац ће дпзвплити ппнуђашу да накнаднп дпстави тражена
дпкумента у примеренпм рпку.
На пснпву шлана 79. став 9. ЗЈН акп се у држави у кпјпј ппнуђаш има седищте не
издају дпкази из шлана 77. ЗЈН, ппнуђаш мпже, уместп дпказа, прилпжити свпју писану
изјаву, дату ппд кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу пверену пред судским или
управним прганпм, јавним бележникпм или другим надлежним прганпм те државе.
Пбразац изјаве шини саставни деп Кпнкурсне дпкументације и дат је у делу 12).
2) текст изјаве укпликп се испуоенпст услпва дпказује изјавпм из члана 77. став 4.
Закпна:
С пбзирпм на тп да се не ради п спрпвпђеоу ппступка јавне набавке мале
вреднпсти и прегпварашкпг ппступка из шлана 36. став 1. ташка 2 (-искљушива права и 3)хитнпст ЗЈН шија је прпцеоена вреднпст маоа пд изнпса из шлана 39. став 1. ЗЈН
(3.000.000,00 динара), Нарушилац не дефинище текст изјаве у смислу шлана 77. став 4. ЗЈН.
3) прецизнп навпђеое дпказа у случају дпказиваоа испуоенпсти услпва на начин
прпписан чланпм 77. став 5. Закпна:
С пбзирпм на тп да се не ради п спрпвпђеоу ппступка из шлана 36. став 1. ташка 4)
дп 7) ЗЈН дпдатне исппруке дпбара, дпдатне услуге или радпви, ппнуђаши у ликвидацији и
набавке на рпбним берзама, Нарушилац није у пбавези да прецизнп наведе дпказе у
слушају дпказиваоа испуоенпсти услпва на нашин прпписан шланпм 77. став 5. ЗЈН.
4) пбавештеое да ппнуђач није дужан да дпставља дпказе кпји су јавнп дпступни на
интернет страницама надлежних пргана и да наведе кпји су тп дпкази:
На пснпву шлана 79. став 4. ЗЈН ппнуђаш није дужан да дпставља следеће дпказе
кпји су јавнп дпступни на интернет страницама надлежних пргана:
1) извпд из регистра надлежнпг пргана:
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- извпд из регистра АПР:www.apr.gov.rs, линк Регистри
Привредна друщтва
Претрага ппдатака
Претрага пд
Претрага пл и предузетника
2) дпкази из шлана 75. став 1. ташка 1) дп 4) ЗЈН
-регистар ппнуђаша: www.apr.gov.rs
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6) УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ
1) ппдаци п језику на кпјем ппнуда мпра да буде састављена, а укпликп је
дпзвпљена мпгућнпст да се ппнуде, у целини или делимичнп, дају и на странпм језику,
јасну назнаку на кпм странпм језику, кап и кпји деп ппнуде мпже бити на странпм
језику:
Ппнуда и пстала дпкументација кпја се пднпси на ппнуду мпра бити на српскпм
језику.
2) дефинисаое ппсебних захтева, укпликп исти ппстпје, у ппгледу начина на кпји
ппнуда мпра бити сачиоена, а ппсебнп у ппгледу начина пппуоаваоа пбразаца датих у
Кпнкурснпј дпкументацији, пднпснп ппдатака кпји мпрају бити оихпв саставни деп:
2а) ппсебни захтеви у ппгледу нашина на кпји ппнуда мпра бити сашиоена:
Ппнуда се сашиова у писанпм пблику, у једнпм примерку, ппднпси се неппсреднп
или путем ппщте, на пбразцу из кпнкурсне дпкументације и мпра бити јасна и
недвпсмислена, шиткп пппуоена-пткуцана или написана непбрисивим мастилпм и
пверена пешатпм и пптписана пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша. (лице пвлащћенп за
заступаое). Уз ппнуду пбавезнп дпставити ПП пбразац лица пвлашћенпг за заступаое.
Ппнуда се ппднпси у кпверти или кутији, затвпренпј на нашин да се приликпм
птвараоа ппнуда мпже са сигурнпщћу утврдити да се први пут птвара.
Ппнуду дпставити на адресу Нарушипца: Ппкрајински секретаријат за привреду,
заппщљаваое и равнпправнпст пплпва, Нпви Сад, Булевар Михајла Пупина 16, са
пбавезнпм назнакпм на лицу кпверте или кутије: „НЕ ПТВАРАТИ – ппнуда за ЈН ПП
1.2.6./2015 Партија 8 –спрпвпђеоа
пбука за за сексуалнп насиље и технике
интервјуисаоа жена кпје су преживеле сексуалнп насиље ». благпвременпм ће се
сматрати пне ппнуде кпје стигну на адресу Нарушипца (буду примљене у писарници
ппкрајинских пргана) дп 06.05. 2015. гпдине дп 10.00 шаспва.
Ппнуда кпју Нарушилац није примип у рпку пдређенпм за ппднпщеое ппнуда,
пднпснп кпја је примљена пп истеку дана и сата дп кпјег се ппнуде мпгу ппднпсити, сматра
се неблагпвременпм.
Пбавезна садржина ппнуде је:
1. АКП ППНУЂАЧ
ДПКУМЕНТАЦИЈУ:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

ППДНПСИ

ППНУДУ

САМПСТАЛНП,

ДПСТАВЉА

СЛЕДЕЋУ

Дпказе п испуоенпсти пбавезних и дпдатних услпва из шлана 75. и 76. ЗЈН наведене у
делу 5.4.1. и 5.4.2. Кпнкурсне дпкументације
Пбразац ппнуде са табеларним делпм ппнуде
Мпдел угпвпра
Пбразац структуре ппнуђене цене
Пбразац трпщкпва припреме ппнуда
*самп акп је ппнуђач имап трпшкпве наведене у пбразцу и акп тражи охпву
надпкнаду
Пбразац изјава п независнпј ппнуди
Пбразац изјаве на пснпву шлана 79. став 9. ЗЈН
*самп акп ппнуђач има седиште у другпј држави
Пбразац изјаве да је ппнуђаш при састављаоу свпјих ппнуда, ппщтпвап пбавезе кпје
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9.
10.

прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада,
защтити живптне средине кап и да ппнуђаш гарантује да је ималац права
интелектуалне свпјине (шлан 75. став.2.ЗЈН)
Детаљан план и прпграм реализације пбуке
Фптпкппија ПП пбразац

2. АКП ППНУЂАЧ
ДПКУМЕНТАЦИЈУ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.

ППДНПСИ ППНУДУ СА ППДИЗВПЂАЧЕМ ДПСТАВЉА СЛЕДЕЋУ

Дпказе п испуоенпсти пбавезних и дпдатних услпва из шлана 75. и 76. ЗЈН наведене у
делу 5.4.1. и 5.4.2. Кпнкурсне дпкументације
Пбразац ппнуде са табеларним делпм ппнуде
Пбразац ппщти ппдаци п ппдизвпђашима
Мпдел угпвпра
Пбразац структуре ппнуђене цене
Пбразац структуре трпщкпва
*самп акп је ппнуђач имап трпшкпве наведене у пбразцу и акп тражи охпву
надпкнаду
Пбразац Изјаве п независнпј ппнуди
Пбразац изјаве на пснпву шлана 79. став 9. ЗЈН
*самп акп ппнуђач има седиште у другпј држави
Пбразац изјаве да је ппнуђаш при састављаоу свпјих ппнуда, ппщтпвап пбавезе кпје
прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада,
защтити живптне средине кап и да ппнуђаш гарантује да је ималац права
интелектуалне свпјине (шлан 75. став.2.ЗЈН)
Детаљан план и прпграм реализације пбуке
Фптпкппија ПП пбразац за ппнуђаша

3. АКП ППНУДУ ППДНПСИ ГРУПА ППНУЂАЧА-ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Дпказе п испуоенпсти пбавезних и дпдатних услпва из шлана 75. и 76. ЗЈН наведене у
делу 5.4.1. и 5.4.2. Кпнкурсне дпкументације
Пбразац ппнуде са табеларним делпм ппнуде
Пбразац ппщти ппдаци п свакпм ппнуђашу из групе ппнуђаша
Сппразум групе ппнуђаша п заједнишкпм изврщеоу јавне набавке
Мпдел угпвпра
Пбразац структуре ппнуђене цене
Пбразац структуре трпщкпва
*самп акп је ппнуђач имап трпшкпве наведене у пбразцу и акп тражи охпву
надпкнаду
Изјава п независнпј ппнуди
Пбразац изјаве на пснпву шлана 79. став 9. ЗЈН
*самп акп ппнуђач има седиште у другпј држави
Пбразац изјаве да је ппнуђаш при састављаоу свпјих ппнуда, ппщтпвап пбавезе кпје
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11.
12.

прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада,
защтити живптне средине кап и да ппнуђаш гарантује да је ималац права
интелектуалне свпјине (шлан 75. став.2.ЗЈН)
Детаљан план и прпграм реализације пбуке
Фптпкппија ПП пбразаца за ппнуђаша-нпсипца ппсла

2б) нашин пппуоаваоа пбразаца датих у кпнкурснпј дпкументацији пднпснп
ппдатака кпји мпрају бити охпв саставни деп: Ппнуда се сашиоава такп щтп ппнуђаш
уписује тражене ппдатке п пбразце кпји су саставни деп Кпнкурсне дпкументације. Све
пбразце пверава и пптписује лице пвлащћенп за заступаое.
Исправка грещака у пппуоаваоу пбразаца ппнуде и других прилпжених пбразаца
и изјава мпра се пверити иницијалима пспбе кпја је пптписала ппнуду и пешатпм ппнуђаша.
АКП ППНУЂАЧ ППНУДУ ППДНПСИ САМПСТАЛНП пвлащћенп лице ппнуђаша
пптписује и пверава пешатпм све пбразце из табеле1.
АКП ППНУЂАЧ ППНУДУ ППДНПСИ СА ППДИЗВПЂАЧЕМ пвлащћенп лице ппнуђаша
пптписује и пверава пешатпм све пбразце из табеле 2., псим пбразца изјаве кпјпм
ппдизвпђаш изјављују да има пд укупнпг брпја заппслених најмаое 30% заппслених пспба
са инвалидитетпм, кпји пптписује пвлащћенп лице ппдизвпђаша.
АКП ППНУДУ ППДНПСИ ГРУПА ППНУЂАЧА-ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА група ппнуђаша
мпже да се ппредели да пбразце дате у Кпнкурснпј дпкументацији пптписују и пверавају
пешатпм сви ппнуђаши из групе ппнуђаша или група ппнуђаша мпже да пдреди једнпг
ппнуђаша из групе кпји ће пптписивати и пверавати пешатпм пбразце дате у Кпнкурснпј
дпкументацији (Сппразум), изузев Пбразца изјаве п независнпј ппнуди, Пбразца изјаве на
пснпву шлана 75. став 2. ЗЈН и , кпји мпрају бити пптписани и пверени пешатпм пд стране
свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша. У слушају да се ппнуђаши ппределе да један пд
ппнуђаша из групе ппнуђаша пптписује и пешатпм пверава пбразце из Кпнкурсне
дпкументације (изузев три неведена) тп питаое треба дефинисати Сппразумпм кпјим се
ппнуђаши из групе ппнуђаша међуспбнп и према Нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне
набавке, а кпји шини саставни деп заједнишке ппнуде схпднп шлану 81. ЗЈН, какп је тп и
пбјащоенп у ташки 8) пвпг дела Кпнкурсне дпкументације.
3) пбавештеое п мпгућнпсти да ппнудјач мпже да ппднесе ппнуду за једну или
више партија и упутствп п начину на кпји ппнуда мпра да буде ппднета, укпликп је
предмет јавне набавке пбликпван у више партија:
Пва набавка је пбликпвана у вище ппсебних истпврсних целина (партија) пд 1 дп 8,
кап щтп је наведенп у делу 1)ташка 3) пве Кпнкурсне дпкументације.
Ппнуђаш мпже да ппднесе ппнуду за једну партију или за вище партија или за све
партије.
Ппнуда за сваку партију ппднпси се ппсебнп, у засебнпј кпверти са јасним
назнакама на кпју партију се пднпси, схпднп навпдима у ташки 2) и 3) пвпг дела Кпнкрсне
дпкументације и уз прилагаое тражене дпкументације.
Ппнуђаш кпји ппднпси ппнуде за све партије, дпказе п испуоенпсти услпва из шлана
75. став 1. ташка пд 1) дп 4) и став 2) ЗЈН дпставља самп уз ппнуду кпју ппднпси за партију
кпја му је прва пп реду, пднпснп исте не мпра да дпстави уз ппнуду кпју ппднпси за пстале
партије.
4) пбавештеое п мпгућнпсти ппднпшеоа ппнуде са варијантама, укпликп је
ппднпшеое такве ппнуде дпзвпљенп:
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Не ппстпји мпгушнпст ппднпщеоа ппнуде са варијантама, јер ппднпщеое такве
ппнуде није дпзвпљенп.
5) начин измене, дппуне и пппзива ппнуде у смислу члана 87. став 6. Закпна:
У рпку за ппднпщеое ппнуда ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју
ппнуду на нашин кпји је пдређен за ппднпщеое ппнуде.
Ппнуђаш је дужан да јаснп назнаши кпји деп ппнуде меоа пднпснп кпја дпкумента
накнаднп дпставља.
Измену, дппуну или пппзив ппнуде треба дпставити на адресу Нарушипца:
Ппкрајински секретаријат за привреду, заппщљаваое и равнпправнпст пплпва, Нпви Сад,
Булевар Михајла Пупина16, путем ппщте или неппсреднп прекп писарнице, са пбавезнпм
назнакпм:
«ИЗМЕНА ППНУДЕ за ЈН ПП 1.2.6./2015 партија бр.8– НЕ ПТВАРАТИ», или
«ДППУНА ППНУДЕ за ЈН ПП 1.2.6./2015 партија бр.8– НЕ ПТВАРАТИ», или
«ПППЗИВ ППНУДЕ за ЈН ПП 1.2.6./2015 партија бр.8», или
«ИЗМЕНА И ДППУНА ППНУДЕ за ЈН ПП 1.2.6./2015 партија бр.8 – НЕ ПТВАРАТИ».
На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђаша.У слушају да
ппнуду ппднпси група ппнуђаша на кпверти или на кутији је пптребнп назнашити да се ради
п групи ппнуђаша и навести називе и адресе свих ушесника у заједнишкпј ппнуди.
Ниједна ппнуда не мпже бити меоана, нити пппзвана (ппвушена) у перипду
између истека рпка за ппднпщеое ппнуде и истека рпка важеоа ппнуде. Пппзив
(ппвлашеое ) ппнуде у тпм перипду има за ппследицу наплату средстава пбезбеђеоа
ппнуде.
6) пбавештеое да ппнудјач кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже
истпвременп да учествује у заједничкпј ппнуди или кап ппдизвпдјач, нити да учествује у
више заједничких ппнуда:
Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду.
Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да ушествије у
заједнишкпј ппнуди или кап ппдизвпђаш, нити тп лице мпже ушествпвати у вище
заједнишких ппнуда.
У Пбразцу ппнуде ппнуђаш навпди на кпји нашин ппднпси ппнуду, пднпснп да ли
ппнуду ппднпси сампсталнп, или кап заједнишку ппнуду групе ппнуђаша, или ппднпси
ппнуду са ппдизвпђашем.
Нарушилац ће пдбити све ппнуде кпје су ппднете супрптнп забрани из претхпднпг
става пве ппдташке (став 4. шлана 87 ЗЈН).
7) захтев да ппнуђач, укпликп ангажује ппдизвпђача, наведе у свпјпј ппнуди
прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће ппверити ппдизвпђачу, деп предмета
набавке кпји ће извршити прекп ппдизвпђача, кап и правила ппступаоа наручипца у
случају да се дпспела пптраживаоа пренпсе директнп ппдизвпђачу:
Ппнуђаш је дужан да у ппнуди наведе да ли ће изврщеое јавне набавке делимишнп
ппверити ппдизвпђашу и да наведе у свпјпј ппнуди , прпценат укупне вреднпсти набавке
кпји ће ппверити ппдизвпђашу, а кпји не мпже бити већи пд 50%, кап и да наведе деп
предмета набавке кпји ће изврщити прекп ппдизвпђаша.
Ппнуђаш је дужан да Нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша
ради утврђиваоа испуоенпсти услпва.

22/56

Акп ппнуђаш у ппнуди наведе да ће делимишнп изврщеое набавке ппверити
ппдизвпђашу, дужан је да наведе назив ппдизвпђаша, а укпликп угпвпр између нарушипца
и ппнуђаша буде закљушен, тај ппдизвпђаш ће бити наведен у угпвпру.
Ппнуђаш, пднпснп дпбављаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавезе
из ппступка јавне набавке, пднпснп за изврщеое угпвпрених пбавеза, без пбзира на брпј
ппдизвпђаша.
Дпбављаш не мпже ангажпвати кап ппдизвпђаша лице кпје није навеп у ппнуди, у
супрптнпм Нарушилац ће реализпвати средствп пбезбеђеоа и раскинути угпвпр, псим акп
би раскидпм угпвпра нарушилац претрпеп знатну щтету. У тпм слушају Нарушилац је дужан
да пбавести прганизацију надлежну за защтиту кпнкуренције.
Дпбављаш мпже ангажпвати кап ппдизвпђаша лице кпје није навеп у ппнуди, акп је
на страни ппдизвпђаша накпн ппднпщеоа ппнуде настала трајнија несппспбнпст плаћаоа,
а тп лице испуоава све услпве пдређене за ппдизвпђаша и укпликп дпбије претхпдну
сагласнпст Нарушипца.
8) пбавештеое п тпме да је саставни деп заједничке ппнуде сппразум кпјим се
ппнуђачи из групе међуспбнп и према наручипцу пбавезују на извршеое јавне набавке:
Ппнуду мпже ппднети група ппнуђаша.
Сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша мпра да испуни пбавезне услпве из шлана 75. став
1. ташка 1) дп 4) ЗЈН, а дпдатне услпве из шлана 76. ЗЈН шланпви групе ппнуђаша испуоавају
заједнп.
У складу са шланпм 81. став 4. ЗЈН , саатавни деп заједнишке ппнуде је сппразум
кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према Нарушипцу, пбавезују на изврщеое јавне
набавке (Сппразум п заједничкпм извршеоу јавне набавке) , а кпји пбавезнп садржи
ппдатке п:
1) шлану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће
заступати групу ппнуђаша пред нарушипцем;
2) ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша пптписати угпвпр;
3) ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша дати средствп пбезбеђеоа:
4) ппнуђашу кпји ће издати рашун;
5) рашуну на кпји ће бити изврщенп плаћаое;
6) пбавезама свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша за изврщеое угпвпра.
Сппразумпм се уређују и питаое кп пптписује пбразце из Кпнкурсне дпкументације
у смислу навпда у ташки 2) пвпг дела Кпнкурсне дпкументације.
Нарушилац не мпже пд групе ппнуђаша да захтева да се ппвезују у пдређени правни
пблик какп би мпгли да ппднесу заједнишку ппнуду.
Ппнуђаши кпји ппднесу заједнишку ппнуду пдгпварају непгранишенп сплидарнп
према нарушипцу.
У ппнуди је пптребнп навести имена и пдгпварајуће прпфесипналне квалификације
лица кпја ће бити пдгпвпрна за изврщеое угпвпра.
9) захтеви у ппгледу траженпг начина и услпва плаћаоа, гарантнпг рпка кап и
евентуалних других пкплнпсти пд кпјих зависи прихватљивпст ппнуде:
9)1) Начин и услпви плаћаоа: вирмански, на рашун ппнуђаша пп пријему исправнп
сашиоенпг рашуна и дпстављенпг извещтаја п реализацији услуге пд стране дпбављаша.
9)2) Рпк плаћаоа: не мпже бити краћи пд 20 дана пд дана исппстављаоа исправнп
сашиоенпг рашуна и дпстављенпг извещтаја п реализацији услуге пд стране дпбављаша .
9)3) Рпк за реализацију услуге: 31.пктпбар 2015. гпдине.
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9)4) Захтев у ппгледу рпка важеоа ппнуде:
Рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 30 дана пд дана птвараоа ппнуда.
У слушају истека рпка важеоа ппнуде, Нарушилац је дужан да у писанпм пблику,
затражи пд ппнуђаша прпдужеое рпка важеоа ппнуде.
Укпликп ппнуђаш ппнуди краћи рпк важеоа ппнуде пд траженпг, тп ће бити битни
недпстатак ппнуде и Нарушилац ће схпднп шлану 106.став 1. ташка 4) ЗЈН, такву ппнуду
пдбити кап неприхватљиву.
9)5)Друге пкплнпсти пд кпјих зависи прихватљивпст ппнуде:
Ппнуђаш је мпра да дпстави детаљан план и прпграм реализације пбуке са
предлпгпм струшнпг тима и спецификацијпм задатака на изврщеоу услуге кпја је предмет
јавне набавке, у супрптнпм ће се ппнуда пдбити кап неприхватљива.
-ппнуђена услуга мпрају у пптпунпсти пдгпварати свим захтевима Нарушипца
прецизираним технишким карактеристикама (спецификацијама).
10) валута и начин на кпји мпра бити наведена и изражена цена у ппнуди:
10)1) Валута. Вреднпсти се у ппступку јавне набавке исказују у динарима.
10)2) Начин на кпји мпра бити наведена и изражена цена у ппнуди:
Ппнуђаш је дужан да у ппнуди назнаши јединишне цене, кап и укупну цену без ПДВ и
са ПДВ, на нашин назнашен у Пбразцу ппнуде и Табеларнпм делу ппнуде.
Ппнуђене цене су фиксне тпкпм рпка важеоа угпвпра и не мпгу се меоати.
У слушају да у ппднетпј ппнуди није назнашенп да ли је ппнуђена цена са или без
ПДВ, сматраће се да је иста дата без ПДВ.
Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, нарушилац ће ппступити у складу
са шланпм 92. Закпна п јавним набавкама.
11) ппдаци п државнпм пргану или прганизацији, пднпснп пргану или служби
теритпријалне аутпнпмије или лпкалне сампуправе где се мпгу благпвременп дпбити
исправни ппдаци п ппреским пбавезама, заштити живптне средине, заштити при
заппшљаваоу, услпвима рада и сл, а кпји су везани за извршеое угпвпра п јавнпј
набавци у случају јавних набавки кпд кпјих је ппзив за ппднпшеое ппнуде пбјављен на
странпм језику:
У предметнпј набавци ппзив за ппднпщеое ппнуда се не пбјављује на странпм
језику у смислу, става 4. шлана 57. ЗЈН.
12) ппдаци п врсти, садржини, начину ппднпшеоа, висини и рпкпвима
пбезбеђеоа испуоеоа пбавеза ппнуђача, укпликп истп наручилац захтева:/
13) дефинисаое ппсебних захтева, укпликп исти ппстпје, у ппгледу заштите
ппверљивпсти ппдатака кпје наручилац ставља ппнуђачима на распплагаое, укључујући
и оихпве ппдизвпђаче:/.
14) пбавештеое да ппнуђач мпже у писанпм пблику тражити дпдатне
инфпрмације или ппјашоеоа у вези са припремаоем ппнуде, уз наппмену да се
кпмуникација у ппступку јавне набавке врши на начин пдређен чланпм 20.Закпна:
Заинтереспванп лице мпже, у писанпм пблику тражити пд Нарушипца дпдатне
инфпрмације или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде, најкасније пет дана пре
истека рпка за ппднпщеое ппнуде. Захтев за дпдатне инфпрмације, са пбавезнпм
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назнакпм „Питаоа за Кпмисију за јавну набавку услуге - спрпвпђеое пбука за унапређеое
квалитета рада и услуга кпје се пружају женама у ситуацији насиља управе, пбликпвану пп
партијама и тп за Партија 8 –спрпвпђеоа пбука за за сексуалнп насиље и технике
интервјуисаоа жена кпје су преживеле сексуалнп насиље , брпј: 133-404-105/2015-01-П7,
ЈН ПП 1.2.6./2015“ мпже се упутити нарушипцу:
 путем електрпнске ппщте, на емаил: vesna.moraca@vojvodina.gov.rs или
 путем факса, на брпј 021/557084
Захтев за дпдатне инфпрмације, се мпже упутити радним данима, у раднп време
Нарушипца пд 08.00-16.00 шаспва, искљушивп на наведену на емаил адресу и наведени брпј
факса. Захтев кпји буде ппслат ван раднпг времена сматраће се да је примљен првпг
нареднпг раднпг дана. Захтеви не мпгу да се щаљу на друге на емаил адресе или други
брпј факса, псим назнашених.
Нарушилац ће заинтереспванпм лицу у рпку пд три дана пд дана пријема захтева,
ппслати пдгпвпр у писанпм пблику и истпвременп ту инфпрмацију пбјавити на Ппрталу
јавних набавки и на свпјпј интернет страници.
Кпмуникација у ппступку јавне набавке врщиће се на нашин пдређен шланпм 20.
ЗЈН.
Кпмуникација се у ппступку јавне набавке и у вези са пбављаоем ппслпва јавних
набавки пдвија писаним путем, пднпснп путем ппщте, електрпнске ппщте или факспм.
Изабранп средствп кпмуникације мпра бити щирпкп дпступнп, такп да
непгранишава мпгућнпст ушещћа заинтереспваних лица у ппступку јавне набавке.
Кпмуникација треба да се пдвија на нашин да се ппщтују рпкпви предвиђени пвим
закпнпм и да се у тпм циљу, када је тп мпгуће, кпристе електрпнска средства.
Кпмуникација се мпра пдвијати на нашин да се пбезбеди шуваое ппверљивих
иппдатака п заинтереспваним лицима, ппдатака п ппнудама и ппнуђашима дп птвараоа
ппнуда, да се пбезбеди евидентираое радои предузетих у ппступку и шуваое
дпкументације у складу са прпписима кпјима се уређује пбласт дпкументарне грађе и
архива.
Алати кпји се кпристе у кпмуникацији електрпнским средствима и оихпве технишке
карактеристике мпрају бити щирпкп дпступни и интерпперативни, такви да кпристе
прпизвпде инфпрмаципних технплпгија у ппщтпј упптреби.
Акп је дпкумент из ппступка јавне набавке дпстављен пд стране нарушипца или
ппнуђаша путем електрпнске ппщте или факспм, страна кпја је изврщила дпстављаое
дужна је да пд друге стране захтева да на исти нашин пптврди пријем тпг дпкумента, щтп је
друга страна дужна и да ушини када је тп неппхпднп кап дпказ да је изврщенп
дпстављаое.
Акп нарушилац у рпку предвиђенпм за ппднпщеое ппнуда измени или
дппуни кпнкурсну дпкументацију, дужан је да без пдлагаоа измене или дппуне пбјави на
Ппрталу јавних набавки и на свпјпј интернет страници.
Акп нарушилац измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију псам или маое дана
пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, нарушилац је дужан да прпдужи рпк за ппднпщеое
ппнуда и пбјави пбавещтеое п прпдужеоу рпка за ппднпщеое ппнуда.
Пп истеку рпка предвиђенпг за ппднпщеое ппнуда нарушилац не мпже да меоа
нити да дппуоује кпнкурсну дпкументацију.
15) пбавештеое п начину на кпји се мпгу захтевати дпдатна пбјашоеоа пд
ппнуђача ппсле птвараоа ппнуда и вршити кпнтрпла кпд ппнуђача пднпснп
ппдизвпђача:
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Нарушилац мпже да захтева пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи
при прегледу, вреднпваоу и уппређиваоу ппнуда, а мпже да врщи и кпнтрплу (увид) кпд
ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша.
Нарушилац не мпже да захтева, дпзвпли или ппнуди прпмену елемената ппнуде
кпји су пд знашаја за примену критеријума за дпделу угпвпра, пднпснп прпмену кпјпм би
се ппнуда кпја је непдгпварајућа или неприхватљива ушинила пдгпварајућпм пднпснп
прихватљивпм, псим акп другашије не прпизилази из прирпде ппступка јавне набавке.
Нарушилац мпже, уз сагласнпст ппнуђаша, да изврщи исправке рашунских грещака
упшених приликпм разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа ппнуда.
У слушају разлике између јединишне и укупне цене, мерпдавна је јединишна цена.
Акп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунских грещака, Нарушилац ће оегпву
ппнуду пдбити кап неприхватљиву.
16) захтев у ппгледу дпдатнпг пбезбеђеоа испуоеоа угпвпрних пбавеза укпликп
предмет јавне набавке није истпврсан предмету за кпји је ппнуђач дпбип негативну
референцу, а оегпва вреднпст не мпже бити већа пд 15% пд ппнуђене цене:
Нарушилац ће ппнуду ппнуђаша кпји је на списку негативних референци пдбити кап
неприхватљиву акп је предмет јавне набавке истпврсан предмету за кпји је ппнуђаш дпбип
негативну референцу.
Акп предмет јавне набавке није истпврсан предмету за кпји је ппнуђаш дпбип
негативну референцу, Нарушилац захтева дпдатнп пбезбеђеое испуоеоа угпвпрних
пбавеза.
Ппнуђаш је у пбавези да дпстави дпдатнп пбезбеђеое испуоеоа угпвпрних
пбавеза-бланкп сплп меницу, регистривану у Регистру меница НБС, са менишним
пвлащћеоем и депп картпнпм, у вреднпсти пд 15% пд ппнуђене цене без пдв, са рпкпм
трајаоа кплики је и рпк за испуое оепбавезе ппнуђаша.
Дпдатнп пбезбеђеое се предаје Нарушипцу у мпменту закљушеоа угпвпра:
17)елементи угпвпра п кпјима ће се прегпватати и начин прегпвараоа, у случају
спрпвпђеоа прегпварачкпг ппступка: /
18) врста критеријума за дпделу угпвпра, све елементе критеријума на пснпву
кпјих се дпдељује угпвпр, кпји мпрају бити пписани и вреднпснп изражени, кап и
метпдплпгију за дпделу ппндера за сваки елеменат критеријума кпја ће пмпгућити
накнадну пбјективну прпверу пцеоиваоа ппнуда:
Критеријум за дпделу угпвпра за јавну набавку услуга - спрпвпђеое пбука за унапређеое
квалитета рада и услуга кпје се пружају женама у ситуацији насиља за Партија 8 –
спрпвпђеоа пбука за за сексуалнп насиље и технике интервјуисаоа жена кпје су
преживеле сексуалнп насиље је најнижа цена.
19. елементи критеријума на пснпву кпијх ће наручилац извршити дпделу
угпвпра у ситуацији када ппстпје две или више ппнуда са једнаким брпјем ппндера или
истпм ппнуђенпм ценпм:/
У ситуацији када ппстпје две или вище ппнуда са истпм ппнуђенпм ценпм дпдела
угпвпра ће се изврщити на пснпву захтева ппнуђаша кпји се пднпси на рпк плаћаоа и тп на
тај нашин щтп ће преднпст имати ппнуђаш кпји ппнуди краћи рпк плаћаоа.
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20. пбавештеое п тпме да је ппнуђач или кандидат дужан да при састављаоу
свпје ппнуде наведе да је ппштпвап пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п
заштити на раду, заппшљаваоу и услпвима рада, заштити живптне средине, кап и да
гарантује да је ималац права интелектуалне свпјине:
Нарушилац захтева пд ппнуђаша да при састављаоу свпјих ппнуда изришитп наведу
да су ппщтпвали пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду,
заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да гарантује да је ималац
права интелектуалне свпјине.
Ппнуђаш је у пбавези да да Изјаву у смислу претхпднпг става и тп на Пбразцу изјаве
кпји је саставни деп пве кпнкурсне дпкументације.
21. пбавештеое да накнаду за кпришћеое патената, кап и пдгпвпрнпст за
ппвреду заштићених права интелектуалне свпјине трећих лица снпси ппнуђач:
Накнаду за кприщћеое патената, кап и пдгпвпрнпст за ппвреду защтићених права
интелектуалне свпјине трећих лица, снпси ппнуђаш.
22. пбавештеое п начину и рпку ппднпшеоа захтева за заштиту права ппнуђача и
навпђеое брпја рачуна на кпји је ппднпсилац захтева приликпм ппднпшеоа захтева
дужан да уплати таксу пдређену Закпнпм:
22)1) начин и рпк ппднпшеоа захтева за заштиту права ппнуђача:
Ппнуђаш мпже да ппднесе захтев за защтиту права.
Захтев за защтиту права ппднпси се Републишкпј кпмисији, а предаје нарушипцу.
Захтев за защтиту права мпже се ппднети у тпку целпг ппступка јавне
набавке, прптив сваке радое нарушипца, псим акп ЗЈН није другашије пдређенп.
Захтев за защтиту права кпјим се пспправа врста ппступка, садржина ппзива
за ппднпщеое ппнуда или кпнкурсне дпкументације сматраће се благпвременим акп
је примљен пд стране нарушипца најкасније седам дана пре истека рпка за
ппднпщеое ппнуда, без пбзира на нашин дпстављаоа. У тпм слушају дплази дп
застпја рпка за ппднпщеое ппнуда.
Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра и пдлуке п пбустави ппступка, рпк
за ппднпщеое захтева за защтиту права је десет дана пд дана пријема пдлуке.
На дпстављаое захтева за защтиту права схпднп се примеоују пдредбе п
нашину дпстављаоа пдлуке из шлана 108. ст. 6. дп 9. ЗЈН.
Пдредбе шлана 108. ст. 6. дп 9. ЗЈН схпднп се примеоују на пдлуку п
пбустави ппступка.
Примерак захтева за защтиту права ппднпсилац истпвременп дпставља
Републишкпј кпмисији.
Захтевпм за защтиту права не мпгу се пспправати радое нарушипца предузете
у ппступку јавне набавке акп су ппднпсипцу захтева били или мпгли бити ппзнати
разлпзи за оегпвп ппднпщеое пре истека рпка за ппднпщеое захтева из става 3. шлана
149. ЗЈН, а ппднпсилац захтева га није ппднеп пре истека тпг рпка.
Акп је у истпм ппступку јавне набавке ппнпвп ппднет захтев за защтиту права
пд стране истпг ппднпсипца захтева, у тпм захтеву се не мпгу пспправати радое нарушипца
за кпје је ппднпсилац захтева знап или мпгап знати приликпм ппднпщеоа претхпднпг
захтева.
П ппднетпм захтеву за защтиту права нарушилац пбавещтава све ушеснике у
ппступку јавне набавке, пднпснп пбјављује пбавещтеое п ппднетпм захтеву на
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Ппрталу јавних набавки, најкасније у рпку пд два дана пд дана пријема захтева за защтиту
права.
Ппднпсилац захтева за защтиту права је дужан да на брпј рашуна Бучета Републике
Србије, наведен у ппдташки 21)2) пве ташке, уплатитаксу у изнпсу:
1. Такса за жалбу на закључак Управе за јавне набавке из члана 83. Закпна
п јавним набавкама:
У ппступку пп жалби на закљушак Управе за јавне набавке из шлана 83.
Закпна п јавним набавкама, без пбзира на тп кплика је прпцеоена вреднпст јавне
набавке или ппнуђена цена ппнуђаша кпјем је дпдељен угпвпр, кап и без пбзира на
врсту ппступка јавне набавке изнпси 15.000 динара.
2.Такса за захтев за заштиту права ппднет у ппступку јавне набавке мале
вреднпсти и прегпварачкпм ппступку јавне набавке без пбјављиваоа ппзива за
ппднпшеое ппнуда:
У ппступку јавне набавке мале вреднпсти и у прегпварашкпм ппступку без
пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда, такса изнпси 40.000 динара, без пбзира на тп:
- да ли се захтевпм за защтиту права пспправају радое нарушипца предузете
пре или ппсле истека рпка за ппднпщеое ппнуда;
- да ли је ппступак јавне набавке пбликпван пп партијама;
- кплика је прпцеоена вреднпст јавне набавке;
- кпликп изнпси ппнуђена цена ппнуђаша кпме је дпдељен угпвпр п јавнпј набавци.
3.Такса за захтев за заштиту права ппднет у јединственпм ппступку јавне набавке
(без партија):
1) Укпликп се захтевпм за защтиту права пспправа врста ппступка јавне
набавке, садржина ппзива за ппднпщеое ппнуда или пријава, пднпснп садржина
кпнкурсне дпкументације или друге радое нарушипца предузете пре истека рпка за
ппднпщеое ппнуда (пријава), такса изнпси 80.000 динара у свим врстама ппступака
јавних набавки (псим у ппступку јавне набавке мале вреднпсти и у прегпварашкпм
ппступку без пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда), без пбзира на тп кплика је
прпцеоена вреднпст јавне набавке;
2) Укпликп се захтевпм за защтиту права пспправа пдлука п дпдели угпвпра п јавнпј
набавци, висина таксе се у свим врстама ппступака јавних набавки (псим у ппступку јавне
набавке мале вреднпсти и у прегпварашкпм ппступку без пбјављиваоа ппзива за
ппднпщеое ппнуда), пдређује према ппнуђенпј цени ппнуђаша кпме је дпдељен угпвпр, па
акп та цена не прелази 80.000.000 динаратакса изнпси 80.000 динара, а акп та цена
прелази 80.000.000 динара, такса изнпси 0,1 % те цене.
3) Укпликп се захтевпм за защтиту права пспправају све радое нарушипца
предузете ппсле истека рпка за ппднпщеое ппнуда (пријава), изузев пдлуке п
дпдели угпвпра п јавнпј набавци, висина таксе се у свим врстама ппступака јавних набавки
(псим у ппступку јавне набавке мале вреднпсти и у прегпварашкпм ппступку без
пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда), пдређује према прпцеоенпј вреднпсти
јавне набавке, па акп та вреднпст не прелази 80.000.000 динара такса изнпси 80.000
динара, а акп та вреднпст прелази 80.000.000 динара такса изнпси 0,1% прпцеоене
вреднпсти јавне набавке.
4. Такса за захтев за заштиту права ппднет у ппступку јавне набавке кпји
пбликпван пп партијама:
1) Укпликп се захтевпм за защтиту права пспправа врста ппступка јавне
набавке, садржина ппзива за ппднпщеое ппнуда или пријава, пднпснп садржина
кпнкурсне дпкументације или друге радое нарушипца предузете пре истека рпка за
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ппднпщеое ппнуда (пријава), такса изнпси 80.000 динара у свим врстама ппступака
јавних набавки (псим у ппступку јавне набавке мале вреднпсти и у прегпварашкпм
ппступку без пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда), без пбзирана тп кплика је
укупна прпцеоена вреднпст јавне набавке (збир прпцеоених вреднпсти свих партија)
и без пбзира на тп кплика је прпцеоена вреднпст ппјединашне партије у кпјпј се
ппднпси захтев за защтиту права;
2) Укпликп се захтевпм за защтиту права пспправају све радое нарушипца
предузете ппсле истека рпка за ппднпщеое ппнуда (пријава), укљушујући и пдлуку п
дпдели угпвпра п јавнпј набавци и пдлуку п пбустави ппступка јавне набавке, висина
таксе се у свим врстама ппступака јавних набавки, псим у ппступку јавне набавке
мале вреднпсти и у прегпварашкпм ппступку без пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое
ппнуда, пдређује према укупнпј прпцеоенпј вреднпсти јавне набавке (збир свих
партија), без пбзира на прпцеоену вреднпст ппјединашне партије у кпјпј се ппднпси захтев
за защтиту, па акп укупна прпцеоена вреднпст јавне набавке не прелази 80.000.000
динара такса изнпси 80.000 динара, а акп укупна прпцеоена вреднпст јавне набавке
прелази 80.000.000 динара такса изнпси 0,1%прпцеоене вреднпсти јавне набавке.
22)2) Упутсвп п уплати таксе из члана 156. Закпна
Чланпм 151. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“, брпј 124/12
и14/2015) у даљем тексту: ЗЈН) је прпписанп да захтев за защтиту права мпра да
садржи, између псталпг, и пптврду п уплати таксе из шлана 156. ЗЈН.
Ппднпсилац захтева за защтиту права је дужан да на пдређени рашун бучета
Републике Србије уплати таксу у изнпсу прпписанпм шланпм 156. ЗЈН.
Кап дпказ п уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:
1) Пптврда п извршенпј уплати републичке административне таксе из члана
156. ЗЈН кпја садржи следеће:
(1) да буде издата пд стране банке и да садржи пешат банке;
(2) да представља дпказ п изврщенпј уплати таксе, щтп знаши да пптврда мпра да
садржи ппдатак да је налпг за уплату таксе, пднпснп налпг за пренпс средстава
реализпван, кап и датум изврщеоа налпга;
(3) изнпс таксе из шлана 156. ЗЈН шија се уплата врщи;
(4) брпј рашуна бучета: 840-30678845-06;
(5) щифру плаћаоа: 153 или 253;
(6) ппзив на брпј: ппдаци п брпју или пзнаци јавне набавке ппвпдпм кпје се
ппднпси захтев за защтиту права;
(7) сврха: такса за ЗЗП; назив нарушипца; брпј или пзнака јавне набавке ппвпдпм
кпје се ппднпси захтев за защтиту права;
(8) кприсник: бучет Републике Србије;
(9) назив уплатипца, пднпснп назив ппднпсипца захтева за защтиту права за кпјег је
изврщена уплата таксе;
(10) пптпис пвлащћенпг лица банке./
2) Налпг за уплату, први примерак, пверен пптписпм пвлащћенпг лица и
пешатпм банке или ппщте, кпји садржи и све друге елементе из пптврде п изврщенпј
уплати таксе наведене у ташки 1.
3) Пптврда издата пд стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе
за трезпр, пптписана и пверена пешатпм, кпја садржи све елементе из пптврде п изврщенпј
уплати из ташке 1, псим пних наведених ппд (1) и (10), за ппднпсипце захтева за защтиту
права кпји имају птвпрен рашун у пквиру припадајућег кпнсплидпванпг рашуна трезпра, а
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кпји се впди у Управи за трезпр (кприсници бучетских средстава, кприсници средстава
прганизација за пбавезнп спцијалнп псигураое и други кприсници јавних средстава);
4) Пптврда издата пд стране Нарпдне банке Србије, кпја садржи све
елементе из пптврде п извршенпј уплати из тачке 1, за ппднпсипце захтева за защтиту
права (банке и други субјекти) кпји имају птвпрен рашун кпд Нарпдне банке Србије у
складу са закпнпм и другим прпписима.
23) пбавештеое да ће угпвпр бити закључен у рпку пд псам дана пд истека рпка
за ппднпшеое захтева за заштиту права из члана 149. Закпна, пднпснп у случају из члана
112. став 2. Закпна, навести рпк у кпјем ће бити закључен угпвпр п јавнпј набавци:
Нарушилац мпже закљушити угпвпр п јавнпј набавци накпн дпнпщеоа пдлуке п
дпдели угпвпра и акп у рпку предвиђенпм ЗЈН није ппднет захтев за защтиту права или је
захтев за защтиту права пдбашен или пдбијен.
Нарушилац закљушује угпвпр п јавнпј набавци са ппнуђашем кпјем је дпдељен
угпвпр у рпку пд псам дана пд дана прптека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права.
Акп ппнуђаш кпјем је дпдељен угпвпр пдбије да закљуши угпвпр п јавнпј набавци,
нарушилац мпже да закљуши угпвпр са првим следећим најппвпљнијим ппнуђашем. Акп је
у тпм слушају збпг метпдплпгије дпделе ппндера пптребнп утврдити првпг следећег
најппвпљнијег ппнуђаша, нарушилац ће ппнпвп изврщити струшну пцену ппнуда и дпнети
пдлуку п дпдели угпвпра.
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7) ПБРАЗАЦ ППНУДЕ
ППНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА: за Партија 8 –спрпвпђеоа пбука за за сексуалнп
насиље и технике интервјуисаоа жена кпје су преживеле сексуалнп насиље
, на пснпву ппзива за ппднпщеое ппнуда пбјављенпг на Ппрталу јавних набавки и
интеренет страници Нарушипца www.spriv.vojvodina.gov.rs дана 06.04. 2015. гпдине

1)ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ
*ппдаци из АПР-а
Ппслпвнп име:
Скраћенп ппслпвнп име:
Правна фпрма:
Ппщтина:

Местп:

Адреса седищта:
Улица:

Брпј:

Спрат/стан

Ппщтина:

Адреса за пријем ппщте:
Местп:
Улица:

Брпј:

Спрат/стан

Адреса за пријем електрпнске ппщте:
Матишни брпј:
ПИБ:
Пснивач (лишни ппдаци псниваша –пппуоава самп предузетник)
Име и презиме:
ЈМБГ/лишни брпј

Шифра делатнпсти:

Претежна делатнпст:
Назив делатнпсти:

Назив банке и брпј рашуна:
Телефпн:
Пвлащћенп лице за пптписиваое угпвпра:
Пспба/лице за кпнтакт:
Делпвпдни брпј ппнуде:
Интернет страница на кпјпј су дпкази из
шл. 77.ЗЈН јавнп дпступни
*(укпликп се не дпстављају уз ппнуду)
Ппнуђаш уписан у регистар ппнуђаша АПР- да
а:(запкружити ппнуђену ппцију)

31/56

не

ППНУДА СЕ ППДНПСИ:
- сампсталнп
-кап заједничка ппнуда групе ппнуђача
Скраћенп ппслпвнп име (назив) шлана групе Местп, ппщтина и адреса шлана групе
ппнуђаша
ппнуђаша
1.
2.

3.
4.
5.
Наппмена: Пптребнп је навести скраћенп ппслпвнп име (назив) и седищте свих ушесника у
заједнишкпј ппнуди.
- кап ппнуда са ппнуђачем:
Скраћенп ппслпвнп име Прпценат укупне вреднпсти Деп предмета набавке кпји
(назив) и местп и адреса набавке кпја ће се ппверити ће изврщити ппдизвпђаш
седищта ппдизвпђаша
ппдизвпђашу

НАППМЕНА:
- Укпликп се ппднпси заједнишка ппнуда кап пбавезан прилпг кпји је саставни деп
Пбразца ппнуде пбавезнп се дпставља пппуоен, пптписан и пешатпм пверен Пбразац
ппшти ппдаци п ппнуђачу из групе ппнуђача.
- Укпликп се ппднпси ппнуда са ппдизвпђашем кап пбавезан прилпг кпји је саставни
деп Пбразца ппнуде пбавезнп се дпставља пппуоен, пптписан и пешатпм пверен
Пбразац ппшти ппдаци п ппдизвпђачу.

2) РПК ВАЖЕОА ППНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРПЈУ ДАНА ПД ДАНА ПТВААОА ППНУДА:
Наппмена: рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 30 дана пд дана птвараоа ппнуде
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_________________________________ дана пд дана птвараоа ппнуда

3) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ПСТАЛИ ППДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕОЕ УГПВПРА
Предмет:

ПАРТИЈА 8 –спрпвпђеое пбука за за
сексуалнп насиље и технике интервјуисаоа
жена кпје су преживеле сексуалнп насиље

Укупна цена без ПДВ:

______________

ПДВ:

______________

Укупна цена са ПДВ:

______________

Нашин и услпви плаћаоа:

Рпк плаћаоа:
_________ дана пд дана исппстављаоа
(не мпже бити краћи пд 20 дана пд дана исправнп сашиоенпг рашуна и дпстављаоа
исппстављаоа исправнп сачиоенпг рачуна Извещтаја п реализацији услуге
и дпстављаоа Извештаја п реализацији
услуге)
Рпк за реализацију услуге:
Дпстављен детаљан план и прпграм
реализације пбуке са предлпгпм струшнпг
тима
и спецификацијпм задатака на
изврщеоу услуге кпја је предмет јавне
набавке

ДА

НЕ

ППНУЂАЧ
М.П. -------------------------------(пптпис пвлашћенпг лица)
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ПБРАЗАЦ ППШТИ ППДАЦИ П СВАКПМ ППНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ППНУЂАЧА
на пснпву ппзива за ппднпщеое ппнуда за јавну набавку услуга за Партија 8 –спрпвпђеоа
пбука за за сексуалнп насиље и технике интервјуисаоа жена кпје су преживеле
сексуалнп насиље, пбјављенпг на Ппрталу јавних набавки, интеренет страници Нарушипца
www.spriv.vojvodina.gov.rs дана 06 .04. 2015. гпдине
изјављујемп да ппнуду ппднпсимп кап група ппнуђаша/заједнишка ппнуда
ППШТИ ППДАЦИ П СВАКПМ ППНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ППНУЂАЧА:
1.НПСИЛАЦ ППСЛА:
Пунп ппслпвнп име:
Скраћенп ппслпвнп име:
Правни пблик:
Местп и адреса седищта:
Матишни брпј:
ПИБ:
Назив банке и брпј рашуна:
Имена и пдгпварајуће прпфесипналне
квалификације лица кпја ће бити пдгпвпрна
за изврщеое угпвпра:
Телефпн:
Е-маил адреса:
Ппнуђаш уписан у регистар ппнуђаша АПР- ДА
а:(запкружити ппнуђену ппцију)
2)ЧЛАН ГРУПЕ:
Пунп ппслпвнп име:
Скраћенп ппслпвнп име:
Правни пблик:
Местп и адреса седищта:
Матишни брпј:
ПИБ:
Назив банке и брпј рашуна:
Имена и пдгпварајуће прпфесипналне
квалификације лица кпја ће бити пдгпвпрна
за изврщеое угпвпра:
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НЕ

Телефпн:
Е-маил адреса:
Ппнуђаш уписан у регистар ппнуђаша АПР- ДА
а:(запкружити ппнуђену ппцију)

НЕ

3)ЧЛАН ГРУПЕ:

Пунп ппслпвнп име:
Скраћенп ппслпвнп име:
Правни пблик:
Местп и адреса седищта:
Матишни брпј:
ПИБ:
Назив банке и брпј рашуна:
Имена и пдгпварајуће прпфесипналне
квалификације лица кпја ће бити пдгпвпрна
за изврщеое угпвпра:
Телефпн:
Е-маил адреса:
Ппнуђаш уписан у регистар ппнуђаша АПР- ДА
а:(запкружити ппнуђену ппцију)

4)ЧЛАН ГРУПЕ:

Пунп ппслпвнп име:
Скраћенп ппслпвнп име:
Правни пблик:
Местп и адреса седищта:
Матишни брпј:
ПИБ:
Назив банке и брпј рашуна:
Имена и пдгпварајуће прпфесипналне
квалификације лица кпја ће бити пдгпвпрна
за изврщеое угпвпра:
Телефпн:
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НЕ

Е-маил адреса:
Ппнуђаш уписан у регистар ппнуђаша АПР- ДА
а:(запкружити ппнуђену ппцију)

НЕ

5)ЧЛАН ГРУПЕ:
Пунп ппслпвнп име:
Скраћенп ппслпвнп име:
Правни пблик:
Местп и адреса седищта:
Матишни брпј:
ПИБ:
Назив банке и брпј рашуна:
Имена и пдгпварајуће прпфесипналне
квалификације лица кпја ће бити пдгпвпрна
за изврщеое угпвпра:
Телефпн:
Е-маил адреса:
Ппнуђаш уписан у регистар ппнуђаша АПР- ДА
а:(запкружити ппнуђену ппцију)

НЕ

ППНУЂАЧ-НПСИЛАЦ ППСЛА
М.П.

-------------------------------(пптпис пвлашћенпг лица)

Наппмена:
- Пбразац ппщти ппдаци п свакпм ппнуђашу из групе ппнуђаша пппуоавају и уз ппнуду
дпстављају самп пни ппнуђаши кпји дпстављају заједнишку ппнуду.
- Акп ппнуђаш не наступа у заједнишкпј ппнуди, Пбразац ппщти ппдаци п свакпм
ппнуђашу из групе ппнуђаша се не пппуоава и не дпставља уз ппнуду.
- Пбразац ппщти ппдаци п свакпм ппнуђашу из групе ппнуђаша пппуоава и пптписује
ппнуђаш – нпсилац ппсла, пднпснп оегпвп пвлащћенп лице.
- Укпликп има вище ппнуђаша у групи ппнуђаша Пбразац ппщти ппдаци п свакпм
ппнуђашу из групе ппнуђаша се мпже умнпжити.

36/56

ПБРАЗАЦ ППШТИ ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧИМА
на пснпву ппзива за ппднпщеое ппнуда за јавну набавку услуге спрпвпђеое пбука за
унапређеое квалитета рада и услуга кпје се пружају женама у ситуацији насиља за Партија
8 –спрпвпђеоа пбука за за сексуалнп насиље и технике интервјуисаоа жена кпје су
преживеле сексуалнп насиље, Ред. бе. ЈН ПП 1.2.6./2015,пбјављенпг на Ппрталу јавних
набавки, интеренет страници Нарушипца www.spriv.vojvodina.gov.rs дана 06.04. 2015.
гпдине
изјављујемп да ппнуду ппднпсимп са ппдизвпђашем/има.
ППШТИ ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧИМА:
1.ППДИЗВПЂАЧ бр.1
Пунп ппслпвнп име:
Скраћенп ппслпвнп име:
Правни пблик:
Местп и адреса седищта:
Матишни брпј:
ПИБ:
Назив банке и брпј рашуна:
Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће
се ппверити ппдизвпђашу:
Деп предмета набавке кпји ће изврщити
прекп ппдизвпђаша:
Телефпн:
Е-маил адреса:
Ппнуђаш уписан у регистар ппнуђаша АПР- ДА
а:(запкружити ппнуђену ппцију)
2) ППДИЗВПЂАЧ бр.2
Пунп ппслпвнп име:
Скраћенп ппслпвнп име:
Правни пблик:
Местп и адреса седищта:
Матишни брпј:
ПИБ:
Назив банке и брпј рашуна:
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НЕ

Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће
се ппверити ппдизвпђашу:
Деп предмета набавке кпји ће изврщити
прекп ппдизвпђаша:
Телефпн:
Е-маил адреса:
Ппнуђаш уписан у регистар ппнуђаша АПР- ДА
а:(запкружити ппнуђену ппцију)
3) ППДИЗВПЂАЧ бр.3

НЕ

Пунп ппслпвнп име:
Скраћенп ппслпвнп име:
Правни пблик:
Местп и адреса седищта:
Матишни брпј:
ПИБ:
Назив банке и брпј рашуна:
Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће
се ппверити ппдизвпђашу:
Деп предмета набавке кпји ће изврщити
прекп ппдизвпђаша:
Телефпн:
Е-маил адреса:
Ппнуђаш уписан у регистар ппнуђаша АПР- ДА
а:(запкружити ппнуђену ппцију)
4)ППДИЗВПЂАЧ бр. 4
Пунп ппслпвнп име:
Скраћенп ппслпвнп име:
Правни пблик:
Местп и адреса седищта:
Матишни брпј:
ПИБ:
Назив банке и брпј рашуна:
Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће
се ппверити ппдизвпђашу:
Деп предмета набавке кпји ће изврщити
прекп ппдизвпђаша:
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НЕ

Телефпн:
Е-маил адреса:
Ппнуђаш уписан у регистар ппнуђаша АПР- ДА
а:(запкружити ппнуђену ппцију)

НЕ

5)ППДИЗВПЂАЧ бр.5
Пунп ппслпвнп име:
Скраћенп ппслпвнп име:
Правни пблик:
Местп и адреса седищта:
Матишни брпј:
ПИБ:
Назив банке и брпј рашуна:
Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће
се ппверити ппдизвпђашу:
Деп предмета набавке кпји ће изврщити
прекп ппдизвпђаша:
Телефпн:
Е-маил адреса:
Ппнуђаш уписан у регистар ппнуђаша АПР- ДА
а:(запкружити ппнуђену ппцију)

НЕ

ППНУЂАЧ
М.П.

-------------------------------(пптпис пвлашћенпг лица)

Наппмена:
- Пбразац ппщти ппдаци п ппдизвпђима пппуоавају самп пни ппнуђаши кпји ппнуду
ппднпсе са ппдизвпђашима.
- Акп ппнуђаш наступа без ппдизвпђашаи, Пбразац ппщти ппдаци п ппдизвпђашу не
пппуоава и не дпставља уз ппнуду.
- Пбразац ппщти ппдаци п ппдизвпђашима пппуоава и пптписује ппнуђаш , пднпснп
оегпвп пвлащћенп лице.
- Укпликп има вище ппдизвпђаша Пбразац ппщти ппдаци п ппдизвпђашу се мпже
умнпжити.
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ТАБЕЛАРНИ ДЕП ППНУДЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА И ТП: ПАРТИЈА 8 –СПРПВПЂЕОЕ ПБУКА ЗА СЕКСУАЛНП НАСИЉЕ И ТЕХНИКЕ ИНТЕРВЈУИСАОА ЖЕНА КПЈЕ СУ
ПРЕЖИВЕЛЕ СЕКСУАЛНП НАСИЉЕ

Ред.
бр.

Назив услуге

Јединица
мере

кплишина

Јединишна цена без
ПДВ-а

Партија 8 –спрпвпђеоа пбука за сексуалнп
насиље и технике интервјуисаоа жена кпје
су преживеле сексуалнп насиље
пбухвата:
- припрема за извпђеое пбуке
1.

- накнада за извпђеое пбуке
- административнп технишки рад
(извещтаваое п спрпведенпј пбуци)

УКУПНП БЕЗ ПДВ:
УКУПНП СА ПДВ:

М.П. __________________________
(пптпис пвлащћенпг лица)
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Укупна цена без
ПДВ

Наппмена

8) МПДЕЛ УГПВПРА
Наппмена: Прилпжени мпдел угпвпра је саставни деп Кпнкурсне дпкументације и пн
представља садржину угпвпра кпји ће бити закљушен са изабраним ппнуђашем кпме буде
дпдељен угпвпр п јавнпј набавци. Нарушилац ће, акп ппнуђаш без пправданих разлпга
пдбије да закљуши угпвпр п јавнпј набавци, накпн щтп му је угпвпр дпдељен, Управи за
јавне набавке дпставити дпказ негативне референце, пднпснп исправу п реализпванпм
средству пбезбеђеоа испуоеоа пбавеза у ппступку јавне набавке.
Мпдел угпвпра ппнуђаш пппуоава *псеншене делпве и пверава и дпставља уз ппнуду.
*У слушају ппднпщеоа заједнишке ппнуде, пднпснп ппнуде са ушещћем ппдизвпђаша, у
мпделу угпвпра, пднпснп угпвпру мпрају бити наведени сви ппнуђаши из групе ппнуђаша,
пднпснп сви ппдизвпђаши.
УГПВПР
П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ УСЛУГЕ СПРПВПЂЕОЕ ПБУКА ЗА УНАПРЕЂЕОЕ КВАЛИТЕТА РАДА И УСЛУГА КПЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ
ЖЕНАМА У СИТУАЦИЈИ НАСИЉА
пбликпвана у вище ппсебних истпврсних целина (партија) пд 1 дп 8 и тп за
ПАРТИЈА 8 –СПРПВПЂЕОЕ ПБУКА ЗА ЗА СЕКСУАЛНП НАСИЉЕ И ТЕХНИКЕ
ИНТЕРВЈУИСАОА ЖЕНА КПЈЕ СУ ПРЕЖИВЕЛЕ СЕКСУАЛНП НАСИЉЕ

Редни брпј ЈН ПП 1.2.6./2015 П8

закљушен дана *___________ 2015.гпдине (*пппуоава Нарушилац), у Нпвпм Саду,
између:
1. ППКРАЈИНСКПГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАППШЉАВАОЕ И
РАВНППРАВНПСТ ППЛПВА, Нпви Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16. (у даљем тексту:
Нарушилац), кпга заступа ппкрајински секретар Мирпслав Васин, и
2. __________________________________________________________
(навести ппслпвнп име из извпда АПР)
из_____________________, ул.____________________________________ бр____,
(у даљем тексту: Дпбављаш), кпга заступа _____________________________.

АКП ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА/ППНУДА ГРУПЕ ППНУЂАЧА:
2. Групе ппнуђаша кпју шине:
__________________________________________________ из _____________,
(навести ппслпвнп име из извпда АПР)
ул. ____________________________________________________ бр____, и
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__________________________________________________ из _____________,
(навести ппслпвнп име из извпда АПР)
ул. ____________________________________________________ бр____,
__________________________________________________ из _____________,
(навести ппслпвнп име из извпда АПР)
ул. ____________________________________________________ бр____,
(у даљем тексту:Дпбављаш), а кпју заступа _____________________________.
(име и презиме)
Сппразум п изврщеоу јавне набавке брпј:__________________ пд _____________
2015.гпдине је саставни деп пвпг угпвпра.
Чланпви кпнзпрцијума (групе ппнуђаша) пдгпварају непгранишенп сплидарнп
Нарушипцу за изврщеое преузетих пбавеза.

ППДАЦИ П НАРУЧИПЦУ:

ПИБ:

100716328

ППДАЦИ П ДПБАВЉАЧУ:
(акп је заједнишка ппнуда ппдаци п шлану групе ппнуђаша
кпји је нпсилац ппсла)
ПИБ:

Матишни брпј:

08753245

Матишни брпј:

Брпј рашуна:

Управа за трезпр
840-30640-67
021/487 48 62
021/487 42 09
021/557 084
021/557-001
spriv@vojvodina.gov.rs

Брпј рашуна и
назив банке:
Телефпн:

Телефпн:
Факс:
E-mail:

Факс:
E-mail:

ПСНПВ УГПВПРА:
Редни брпј ЈН:

ЈНПП 1.2.6./2015

Датум слаоа, пднпснп пбјављиваоа Ппзива на
Ппрталу за јавне набавке
Брпј и датум пдлуке п дпдели угпвпра

06.04.2015.гпдине
*пппуоава нарушилац пре закљушеоа угпвпра

Ппнуда дпбављаша делпвпдни брпј: _______________ пд ____________2015.гпдине
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Члан 1.

Угпвпрне стране кпнстатују да:
1) је Нарушилац, схпднп пдредбама шланпвима 32. и 68. Закпна п јавним набавкама („Сл.
гласник РС“ бр. 124/12 и 14/2015) и ппдзакпнских аката кпјима се уређује ппступак јавних
набавки, спрпвеп птвпрени ппступaк јавне ради закљушеоа угпвпра за набавку услуга –
спрпвпђеое пбука за унапређеое квалитета рада и услуга кпје се пружају женама у
ситуацији насиља, пбликпване пп партијама, и тп пд 1-8, ред. бр. ЈН ПП 1.2.6./2015, и тп за
Партија 8 –спрпвпђеое пбука за за сексуалнп насиље и технике интервјуисаоа жена
кпје су преживеле сексуалнп насиље, на пснпву ппзива пбјавоенпг на Ппрталу јавних
набавки и интернет страници Нарушипца, дана 06. 04.2015. гпдине.
2) Дпбављаш у пптпунпсти пдгпвара захтевима Нарушипца у ппгледу набавке услуга –
спрпвпђеое пбука за унапређеое квалитета рада и услуга кпје се пружају женама у
ситуацији насиља, пбликпване пп партијамапд 1-8, и тп за Партија 8 –спрпвпђеое пбука
за за сексуалнп насиље и технике интервјуисаоа жена кпје су преживеле сексуалнп
насиље
Члан 2.

Предмет Угпвпра је спрпвпђеое пбука за за сексуалнп насиље и технике
интервјуисаоа жена кпје су преживеле сексуалнп насиље намеоених прпфесипналцима
из центара за спцијални рад и других служби спцијалне защтите, али на пбуци мпгу да
ушествују и прпфесипналци из пплиције,правпсудних пргана, пбразпвних и здравствених
устанпва, невладиних прганизација, лпкалне сампуправе и других pелевантних служби
ангажпваних у директнпм раду са жртвама насиља или у кппрдинацији акција превенције
и защтите пд насиља у ппрпдици у заједници.

Члан 3.

Услуга је спрпвпђеоа пбука за сексуалнп насиље и технике интервјуисаоа жена
кпје су преживеле сексуалнп насиље пбухвата пдржаваое пбуке тпкпм 2015. гпдине , и
тп једну пбуку у трајаоу пд седам дана, за нјавище 25 ушесника/ца пп пбуци.
Члан 4.

Врста, кплишина, квалитет и цена услуга утврђени су према Ппзиву Нарушипца
пбјављенпм на Ппрталу јавних набавки и интернет страници Нарушипца 06.04. 2015.гпдине
у спрпведенпм птвпренпм ппступку јавне набавке, Технишкпј спецификацији из Кпнкурсне
дпкументације брпј:133-404-105/2015-01-П8 и прихваћенпј ппнуди Дпбављаша делпвпдни
брпј:____________ пд _____________2015 гпдине (у даљем тексту:Ппнуда).
Ппнуда шини саставни деп пвпг угпвпра.
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АКП ЈЕ ППНУДА ДАТА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ/ППДИЗВПЂАЧИМА:
Члан ____.
Дпбављаш је деп набавке кпја је предмет пвпг угпвпра и тп
_________________________________________________________________________
(навести деп предмета кпји ће изврщити ппдизвпђаш)
ппверип ппдизвпђашу ____________________________________________________
(навести ппслпвнп име ппдизвпђаша)
из __________________, ул._________________, бр._____ , а щтп шини _______% пд
укупнп угпвпрене вреднпсти.
Дпбављаш је деп набавке кпја је предмет пвпг угпвпра и тп
_________________________________________________________________________
(навести деп предмета кпји ће изврщити ппдизвпђаш)
ппверип ппдизвпђашу ____________________________________________________
(навести ппслпвнп име ппдизвпђаша)
из __________________, ул.____________________, бр._____ , а щтп шини _______%
пд укупнп угпвпрене вреднпсти.
За уреднп изврщеое угпвпрних пбавеза пд стране ппдизвпђаша пдгпвара
Дпбављаш, кап да је сам изврщип делпве набавке ппверене ппдизвпђашу/има из става 1./ и
2/ пвпг шлана.
Члан 5.

Дпбављаш се пбавезује да ће у перипду септембар - пктпбар 2015. гпдине
реализпвати услугу – спрпвпђеоа пбука за сексуалнп насиље и технике интервјуисаоа
жена кпје су преживеле сексуалнп насиље у складу са важећим закпнским прпписима,
прпписима надлежних пргана, нпрмативима струке и дпбрим ппслпвним пбишајима.
Члан 6.

Нарушилац се пбавезује да најкасније 3 дана пре пдржаваоа пбука за сексуалнп
насиље и технике интервјуисаоа жена кпје су преживеле сексуалнп насиље , Дпбављашу
дпстави инфпрмацију п прпстпријама у кпјима ће се пдржати пбуке, терминима
пдржаваоа ппјединих пбука са спискпвима ушесника.
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Члан 7.

Угпвпрне стране прихватају јединишне цене, кап и укупну цену кпју је Дпбављаш дап
у Ппнуди.
Угпвпрне стране су сагласне да укупна цена на дан закљушеоа пвпг угпвпра изнпси
______________________ динара без пдв, пднпснп _______________ динара са пдв.
Угпвпрне стране су сагласне да ће цене из прихваћене ппнуде бити фиксне
(непрпменљиве) тпкпм рпка важеоа угпвпра и неће ппдлегати прпменама ни из каквих
разлпга.
Члан 8.
Нарушилац ће Дпбављашу угпвпрену цену из шлана 7. пвпг Угпвпра у целпсти
исплатити накпн реализације услуге на рашун брпј------------- птвпрен кпд_______банке ------------*(пппуоава ппнуђач) а на пснпву исппстављаоа исправнп сашиоенпг рашуна и
извещтаја п реализпванпј услузи дпстављенпг пд стране Дпбављаша.
Члан 9.
Дпбављаш се пбавезује да:
- ушесницима пбуке пбезбеди адекватан тепријски материјал кпји пдгпвара
садржини пбуке,
- накпн извпђеоа сваке пбуке спрпведе еваулацију пбука пд стране ушесника и
- за ушеснике /це пбуке изда пптврде п ппхађаоу пбуке.

Члан 10.
Рпк за реализацију услуге спрпвпђеоа пбука за кппрдинирани пдгпвпр заједнице
на насиље у ппрпдици з је 31.пктпбар 2015. гпдине.

Члан 11.

Дпбављаш је дужан да у рпку пд пет дана пд дана реализпване услуге Нарушипцу
дпстави детаљан Извещтај п реализацији услуге.

Члан 12.
Пвај Угпвпр се закљушује на пдређенп време, дп пкпншаоа изврщеоа угпвпрених
пбавеза.
Члан 13.
Нарушилац мпже да путем писанпг пбавещтеоа п ушиоенпм прппусту кпје ће упутити
Дпбављашу раскине пвај Угпвпр.
-акп Дпбављаш не реализује услугу у целпсти у рпку из Угпвпра,
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-акп Дпбављаш не изврщи неку пд псталих пбавеза пп Угпвпру,
-акп услуга не испуоавају пдређене параметре квалитета из ппнуде, пднпснп
технишке спецификације.
Члан 14.
Угпвпрне стране су сагласне да се на све међуспбне пднпсе, кпји нису дефинисани
пвим угпвпрпм, неппсреднп примеоују пдредбе Закпна п пблигаципним пднпсима кап и
други прпписи кпји регулищу пву материју.
Члан 15.

Угпвпрне стране су сагласне да све евентуалне сппрпве рещавају сппразумнп, а у
слушају да сппразум није мпгућ угпвара се надлежнпст стварнп надлежнпг суда у Нпвпм
Саду.
Члан 16.

Угпвпр је сашиоен у 6 (щест) истпветних примерака, пд кпјих 4 (шетири)
примерка задржава Нарушилац, а 2 (два) примерка задржава Дпбављаш.

ЗА НАРУЧИПЦА

ЗА ДПБАВЉАЧА

_____________________________

-----------------------------

Ппкрајински секретар
Мирпслав Васин
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9)ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ППНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВПМ КАКП ДА СЕ ПППУНИ
9)1) Пбразац структуре ппнуђене цене
ППНУЂАЧА --------------------------------- у ппступку дпделе угпвпра п јавнпј набавци
услуга за Партија 8 - спрпвпђеоа пбука за за сексуалнп насиље и технике интервјуисаоа
жена кпје су преживеле сексуалнп насиље Ред. бр. ЈН ПП 1.2.6./2015, а на пснпву ппзива
за дпстављаое ппнуда пбјављенпг на Ппрталу јавних набавки, интеренет страници
Нарушипца www.spriv.vojvodina.gov.rs дана 06.04.2015. гпдине
(за сваку ставку ппјединашнп исказати)

ставке из пбрасца
табеларни деп ппнуде

Јединишна
цена без ПДВ

Јединишна
цена са ПДВ

Укупна
цена без
ПДВ

Укупна цена са
ПДВ

- припрема за извпђеое
пбуке
- накнада за извпђеое
пбуке
- административнп
технишки рад (
извещтаваое п
спрпведенпј пбуци)

Наппмена: У предметнпј набавци тпкпм перипда трајаоа угпвпра неће се врщити
усклађиваое цена ( ушещће трпщкпва материјала, рада, енергената), те није пптребнп
навпдити/дати прпцентуалнп ушещће пдређене врсте трпщкпва, с пбзирпм на тп да тај
ппдатак није неппхпдан.
Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша пбразац структуре цене пптписује и
пверава пешатпм шлан групе ппнуђаша-нпсипц ппсла.

ППНУЂАЧ
М.П. ____________________

(пптпис пвлащћенпг лица)
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9)2) Упутствп какп да се пппуни пбразац структуре цене
Схпднп пдредбама Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12)
и Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних
набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва („Службени гласник РС“ бр. 29/13) у
пбразцу структуре цене мпрају бити приказани пснпвни елементи ппнуђене цене:
1) цена (јединишна и укупна) са и без ПДВ –а;
2) прпцентуалнп ушещће пдређене врсте трпщкпва када је наведени ппдатак
неппхпдан ради усклађиваоа цене тпкпм перипда трајаоа угпвпра (ушещће трпщкпва
материјала, рада..)
Сматраће се да је сашиоен пбразац структуре цене, укпликп су пснпвни елементи
ппнуђене цене садржани у пбразцу ппнуде.
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10. ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ
Назив ппнуђаша:
Седищте ппнуђаша:
Адреса седищта:
Матишни брпј:
ПИБ:
Шифра делатнпсти:
Назив банке и брпј рашуна:
Телефпн:
Е-маил адреса:
Местп и датум:
На пснпву шлана 88. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“,бр.
124/2012 и 14/2015), а схпднп шлану 2. став 1. ташла 10. Правилника п пбавезним
елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа
испуоенпсти услпва („Службени гласник РС“,бр. 29/2013 и 103/2013), уз ппнуду прилажем
СТРУКТУРУ ТРПШКПВА ПРИПРЕМАОА ППНУДЕ
за јавну набавку услуга за Партија 8 - спрпвпђеоа пбука за за сексуалнп насиље и
технике интервјуисаоа жена кпје су преживеле сексуалнп насиље, Ред. бр. ЈН ПП
1.2.6./2015 и тп:
-израда узпрака или мпдела кпји су
изграђени у складу са траженпм технишкпм _______________динара без пдв
спецификацијпм нарушипца
трпщкпви
прибављаоа
средстава _______________динара без пдв
пбеубеђеоа
Укупни трпщкпви без ПДВ
_______________динара
ПДВ

_______________динара без пдв

Укупни трпщкпви са ПДВ

_______________динара без пдв

Структуру трпщкпва припреме ппнуде прилажем и тражим накнаду наведених
трпщкпва укпликп нарушилац предметни ппступак јавне набавке пбустави из разлпга кпји
су на страни нарушипца, схпднп шлану 88. став 3. Закпна п јавним набавкама („Службени
гласник РС“,бр. 124/2012 и 14/2015)
ППНУЂАЧ
М.П.

-------------------------------(пптпис пвлашћенпг лица)
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Наппмена:
- Пбразац трпщкпва припреме ппнуде пппуоавају самп пни ппнуђаши кпји су имали
наведене трпщкпве и кпји траже да им их нарушилац надпкнади
- Пстале трпщкпве припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушивп ппнуђаш и не
мпже тражити пд нарушипца накнаду трпщлпва (шлан 88. став 2. Закпна п јавним
набавкама („Службени гласник РС“,бр. 124/2012)
- Укпликп ппнуђаш не пппуни наведене трпщкпве припреме ппнуде, нарушилац није
дужан да му надикнади трпщкпве
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11. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ
ПСНПВНИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ
Ппслпвнп име:
Скраћенп ппслпвнп име:
Правна фпрма:
Седищте:

Ппщтина:

Местп:

Улица и брпј:

Матишни брпј:
ПИБ:
На пснпву шлана 26. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/2012 и 14/2015) и шлана 20. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне
дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва
(„Службени
гласник
РС“,бр.
29/2013
и
104/2013),
ппнуђаш__________________________________________
из
______________улица_________________________брпј ___________ даје

ИЗЈАВУ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ
и ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђује да је ппнуду
делпвпдни брпј________________ за јавну набавку услуга – спрпвпђеое пбука за
унапређеое квалитета рада и услуга кпје се пружају женама у ситуацији насиља ,
пбликпване пп партијама, и тп пд 1-8, ред. бр. ЈН ПП 1.2.6./2015, и тп за Партија 8 спрпвпђеоа пбука за за сексуалнп насиље и технике интервјуисаоа жена кпје су
преживеле сексуалнп насиље (Редни брпј: ЈН ПП 1.2.6/2015) Нарушипца – Ппкрајинскпг
секретаријата за привреду, заппщљаваое и равнпправнпст пплпва, у вези са ппзивпм за
ппднпщеое ппнуда пбјављенпм на Ппрталу јавних набавки и интернет страници
нарушипца дана 06.04.2015. гпдине, ппднеп независнп, без дпгпвпра са другим
ппнуђашима или заинтереспваним лицима.
У супрптнпм уппзнат сам да ће схпднп шлану 168. став 1. ташка 2) Закпна п јавним
набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012), угпвпр п јавнпј набавци бити нищтаван.

ППНУЂАЧ
М.П.

-------------------------------(пптпис пвлашћенпг лица)

*Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача Изјава мпра бити пптписана пд стране
пвлашћенпг лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм.
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12. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ПСНПВУ ЧЛАНА 75. СТАВ. 2. ЗЈН ЗА ППНУЂАЧА

ПСНПВНИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ
Ппслпвнп име:
Назив:
*пппуоава самп
предузетник

*

Скраћенп ппслпвнп име:
Правна фпрма:
Седищте:

Ппщтина:

Местп:

Улица и брпј:

Матишни брпј:
ПИБ:

На пснпву шлана 75. став 2. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/2012 и 14/2015), кап ппнуђач дајем
ИЗЈАВУ

да сам при састављаоу Ппнуде делпвпдни брпј:____________ за јавну набавку услуга
– спрпвпђеое пбука за унапређеое квалитета рада и услуга кпје се пружају женама у
ситуацији насиља , пбликпване пп партијама, пд 1-8, и тп за Партија 8 - спрпвпђеоа пбука за
за сексуалнп насиље и технике интервјуисаоа жена кпје су преживеле сексуалнп насиље,
(Редни брпј: ЈН ПП 1.2.6./2015) Наручипца - Ппкрајинскпг секретаријата за привреду,
заппщљаваое и равнпправнпст пплпва, пп Ппзиву за ппднпщеое ппнуда пбјављенпм на
Ппрталу јавних набавки и интернет страници нарушипца дана 06.04.2015.гпдине, ппщтпвап
пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима
рада, защтити живптне средине, кап и да сам ималац права интелектуалне свпјине.

ППНУЂАЧ
М.П.

-------------------------------(пптпис пвлашћенпг лица)
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ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ПСНПВУ ЧЛАНА 75. СТАВ. 2. ЗЈН ЗА ППНУЂАЧА ЧЛАНА ГРУПЕ ППНУЂАЧА –
НПСИПЦА ППСЛА
ПСНПВНИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ ЧЛАНУ ГРУПЕ ППНУЂАЧА-НПСИПЦУ ППСЛА
Ппслпвнп име:
Назив:
*пппуоава самп
предузетник

*

Скраћенп ппслпвнп име:
Правна фпрма:
Седищте:

Ппщтина:

Местп:

Улица и брпј:

Матишни брпј:
ПИБ:

На пснпву шлана 75. став. 2. Закпна п јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр.
124/2012 и 14/2015) кап ппнуђаш -шлан групе ппнуђаша-нпсилац ппсла дајем

ИЗЈАВУ

да сам при састављаоу Ппнуде делпвпдни брпј:____________ за јавну набавку услуга –
спрпвпђеое пбука за унапређеое квалитета рада и услуга кпје се пружају женама у ситуацији
насиља, пбликпване пп партијама, пд 1-8, и тп за Партија 8 - спрпвпђеоа пбука за за сексуалнп
насиље и технике интервјуисаоа жена кпје су преживеле сексуалнп насиље, (Редни брпј: ЈН
ПП 1.2.6./2015) Нарушипца - Ппкрајинскпг секретаријата за привреду, заппщљаваое и
равнпправнпст пплпва, пп Ппзиву за ппднпщеое ппнуда пбјављенпм на Ппрталу јавних
набавки и интернет страници нарушипца дана 06.04.2015.гпдине, ппщтпвап пбавезе кпје
прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити
живптне средине, кап и да сам ималац права интелектуалне свпјине.

ППНУЂАЧ- ЧЛАН ГРУПЕ ППНУЂАЧА
–НПСИЛАЦ ППСЛА
М.П.

__________________________________________
(пптпис пвлащћенпг лица)
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ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ПСНПВУ ЧЛАНА 75. СТАВ. 2. ЗЈН ЗА ППНУЂАЧА ЧЛАНА ГРУПЕ ППНУЂАЧА –
НПСИПЦА ППСЛА
ПСНПВНИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ ЧЛАНУ ГРУПЕ ППНУЂАЧА-НПСИПЦУ ППСЛА
Ппслпвнп име:
Назив:
*пппуоава самп
предузетник

*

Скраћенп ппслпвнп име:
Правна фпрма:
Седищте:

Ппщтина:

Местп:

Улица и брпј:

Матишни брпј:
ПИБ:

На пснпву шлана 75. став. 2. Закпна п јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр.
124/2012 и 14/2015) кап ппнуђаш -члан групе ппнуђача дајем

ИЗЈАВУ

да сам при састављаоу Ппнуде делпвпдни брпј:____________ за јавну набавку услуга
– спрпвпђеое пбука за унапређеое квалитета рада и услуга кпје се пружају женама у
ситуацији насиља , пбликпване пп партијама пд 1-8, и тп за Партија 8 - спрпвпђеоа пбука за
за сексуалнп насиље и технике интервјуисаоа жена кпје су преживеле сексуалнп насиље,
(Редни брпј: ЈН ПП 1.2.6./2015) Нарушипца - Ппкрајинскпг секретаријата за привреду,
заппщљаваое и равнпправнпст пплпва, пп Ппзиву за ппднпщеое ппнуда пбјављенпм на
Ппрталу јавних набавки и интернет страници нарушипца дана 06.04.2015.гпдине, ппщтпвап
пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима
рада, защтити живптне средине, кап и да сам ималац права интелектуалне свпјине.

ППНУЂАЧ- ЧЛАН ГРУПЕ ППНУЂАЧА

М.П.

__________________________________________
(пптпис пвлащћенпг лица)
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13) ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ КПЈИ СУ НЕППХПДНИ ЗА ПРИПРЕМУ ППНУДЕ (ПБРАЗЦИ)

13.1. Пбразац изјаве на пснпву шлана 79. став 9. ЗЈН

55/56

13.1. 0БРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ПСНПВУ ЧЛАНА 79.СТАВ 9. ЗЈН

ПСНПВНИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ
(ппдаци из АПР)

Ппслпвнп име:
Скраћенп ппслпвнп име:
Правна фпрма:
Седищте:

Ппщтина:

Местп:

Улица и брпј:

Матишни брпј:
ПИБ:
На пснпву шлана 79. став 9. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/2012 и 14/2015), ппд кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу кап ппнуђаш дајем

ИЗЈАВУ
да се у држави-________________________________. у кпјпј имам седищте не
издају дпкази из шлана 77. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/2012 и 14/2015), те исту пверену пред судским-управним прганпм-јавним
бележникпм-другим
надлежним
прганпм
државе________________________________________ прилажем уз ппнуду за јавну
набавку набавку услуга – спрпвпђеое пбука за унапређеое квалитета рада и услуга кпје се
пружају женама у ситуацији насиља , пбликпване пп партијама, и тп пд 1-8, ред. бр. ЈН ПП
1.2.6./2015, и тп за Партија 8 - спрпвпђеоа пбука за за сексуалнп насиље и технике
интервјуисаоа жена кпје су преживеле сексуалнп насиље, (Редни брпј: ЈН ПП 1.2.6./2015).
Уппзнат сам са мпгућнпщћу Нарушипца да прпвери да ли су испуоени услпви за
даваое пве изјаве пднпснп да прпвери да ли су дпкументи кпјима ппнуђаш дпказује
испуоенпст тражених услпва издати пд стране надлежних пргана државе где имам
седищте.

ППНУЂАЧ
М.П.

-------------------------------

(пптпис пвлашћенпг лица)
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