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Број: 38/4-8/2019 

Датум: 30.10.2019. год.  

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА -  

 ШТАМПА КЊИГЕ БРОЈ  38/4/2019 

 

 

 

Назив наручиоца: Историјски музеј Србије 

 

Адреса наручиоца: Београд, Трг Николе Пашића 11 

 

Интернет страница наручиоца: : www.imus.org.rs 

 

Врста наручиоца:Установа културе 

 

Врста поступка јавне набавке: На основу члана 39. став 6. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС  

број 124/12 и 68/15) - Јавна набавка мале вредности,  са издавањем наруџбенице најповољнијем понуђачу. 

 

Врста предмета: услуге 

 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, у складу са Правилником о 

обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова (Сл. Гласник РС број86/15), чл.6. став 2. 

 

Предмет јавне набавке мале вредности број 38/4/2019, су  услуге –  штампа књиге , по следећој 

спецификацији: 

ЈЕЛИСАВЕТА КАРАЂОРЂЕВИЋ- дуго путовање кући 

Тираж:  500 примерака 

Обим:  140 страна + корице 

Формат: стране - 200 x 290 мм.; корице - А4 

Хартија: стране - Kunstdruck 135 гр.  мат +  forzec - Garda Pat Bianco 150 гр. бели 

                    корице - Garda Pat Bianco 150 гр, + Лепенка 2,5 мм. 

Штампа: офсет : стране - обострано, црно-бело;  10 страна - у боји                   

Дорада: корице - сребрнотисак 10 x 5  цм.; сребрнотисак 5 x 2  цм. 

                     мат пластификација 1/0 - корице 

                     UV  лак 1/0 - корице 

                     тврди повез 

                      књижни блок шивен концем 

                      паковање 

                      израда пробног примерка 

Напомена: књига има ЦИП. 

 

Назив и ознака из општег речника набавки : 79810000 - услуге  штампе 

http://www.imus.org.rs/
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Понуђач је дужан да припрему за штампу која је предмет пружања услуге преузме,  и по извршеној услузи 

испоручи књиге Наручиоцу на адресу: Трг Николе Пашића 11, Београд.  

Понуђач пре пуштања у штампу материјала, мора добити сагласност наручиоца, а након и на оснобу 

урађеног пробног примерка.  

 

Контрола извршених услуга се врши приликом записничке примопредаје, од стране представника 

Корисника услуге, оценом да ли извршене услуге испуњавају уговорени квалитет.  

У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму извршених услуга, понуђач мора исте 

отклонити, најкасније у року од 3 дана, од дана сачињавања записника о рекламацији.  

У случају трајних оштећења добара приликом извршења услуге, понуђач је дужан да Наручиоцу 

надокнади штету у пуном износу вредности услуге.  

 

Општи подаци о понуђачу: 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање   
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Структура понуђене цене  

 

Рб. Услуга штампе Кол. 

Јединична 

цена без 

ПДВ 

Јединична 

цена 

са ПДВ 

Укупна цена 

без 

ПДВ-а 

Укупна цена 

са 

ПДВ-ом 

 1 2 3 4 5(2x3) 6 (2x4) 

1.1 Офсет штампа књиге 500     

 УКУПНО      

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне 

набавке; 

 у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне 

набавке; 

 у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што 

ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су 

наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 

 у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке 

и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим 

количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са 

ПДВ-ом. 

 

Понуђена цена: 

Укупна цена без ПДВ-а ______________________________ динара. 

Укупна цена са ПДВ-ом: _____________________________ динара. 

Понуђена цена је фиксна и не подлеже променама ни из каквог разлога, током извршења 

 

Рок и место извршења услуга:_________ (не дужи од 5 дана од дана пријема наруџбенице), на адресу 

Наручиоца, Трг Николе Пашића 11, Београд 

 

Гарантни рок: ____________  (не краћи од 12 месеци.) 

 

Рок и начин плаћања:  

Плаћање се врши, на основу исправно испостављене фактуре, најкасније у року од ____(максимално  45) 

дана по пријему фактуре.  

Уплата се врши на  рачун број: ______________________,  који се води код  ________________ банке. 
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Обавезни и додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75 и 76. и упутство како се 

доказује испуњеност тих услова 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за 

учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. 

тач. 1) Закона); 

2. да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови 

организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 

(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3.  да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 

Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

4. да има важећу дозволу за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола 

предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона;) 

5. понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине (чл. 75. ст. 2. Закона) и да му није изречена мера забране обављања делатности, 

која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде 

 

Испуњеност обавезних  услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. 

Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (у прилогу), којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.  Законa 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА  

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 

заступник понуђача, дајем следећу     

И З Ј А В У 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне 

набавке услуга број 38/4/2019, испуњава све услове из чл. 75. Закона, и то: 

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. 

ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови 

организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3)  да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. 

тач. 4) Закона); 

4) Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време. подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).  
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Место:_____________                                                            Понуђач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

 

 

 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити и додатне услове за учешће у 

поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:  

1. Финансијски капацитет: 

1.1. -да је у претходне три године (2016-2018) остварио позитиван биланс, односно да у траженом 

обрачунском периоду није пословао са губитком 

Доказ: Извештај о бонитету - образац БОН-ЈН, који издаје АПР Републике Србије 

1.2. Да је понуђач за последњих 6 месеци пре објављивања позива на Порталу јавних набавки, све 

време био ликвидан (не рачунајући месец у ком је позив објављен) 

Доказ: Потврда да дужник нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати, односно 

потврда  о броју дана неликвидности, које издаје Народна банка Србије 

2. Пословни капацитет: 

2.1. Да поседује важећи сертификат о испуњености захтева стандарда ISO 9001:2015 (систем 

менаџмента квалитетом- у области произвидње и продаје штампаних материјала) 

Доказ: Фотокопије сертификата издатих од стране правног лица које поседује акредитацију од 

Акредитационог тела Србије (АТС). 
2.2. да је у претходној  години 2018. извршио тражене услуге штампе, у минималној вредности од 

500.000,00 дин.  

Доказ: фотокопија фактуре 

 

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора  

 

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума -„најнижа понуђена цена“. 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана 

понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења услуга. Ако и по овом критеријуму буду исте , 

као најповољнија биће изабрана понуда која буде извучен путем жреба.   

 

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде-   

 

Уз понуду понућач прилаже :                            

1.Једну бланко сопствену меницу, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање.                                                                                                                                                            

2.Менично овлашћење- писмo, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, 

оверено и потписано од стране овлашћеног лица                        

 3. Потврду о регистрацији менице у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србније              

4.Копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у 

меничном овлашћењу – писму.                                                                                                                        

Потпис овлашћеног лица на меницама и меничним овлашћењима мора бити идентичан са потписом у 

картону депонованих потписа.                                                                                                                      

Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда.                 
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Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда 

повуче, опозове или измени своју понуду или понуђач коме је додељена наруџбеница благовремено не 

потпише исту. По завршеном послу наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев понуђача. 

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:                                       

 

Понуђач понуду подноси  непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на 

начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини 

коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

Понуду доставити на адресу:   

Историјски музеј Србије, Београд,Трг Николе Пашића 11,  

са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале вредности услуга штампе бр. 38/4/2019. – не отварати”.  

Пожељно је да сва документа, достављена уз понуду буду повезана траком и запечаћена, тако да се не 

могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се 

видно не оштете листови или печат.                                                    

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 08.11.2019  дo 10.00  

часова.  

 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 

обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је 

понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о 

пријему наручилац ће навести датум и сат пријема.  

Понуду коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по 

истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом и вратиће се 

понуђачу неотворена, са назнаком да је поднета неблаговремено.  

 

 

Место, време и начин отварања понуда 

 

Јавно отварање благовремено пристиглих понуда, спровешће се , одмах по истеку рока за подношење 

понуда  08.11.2019. године у 10.15 сати. у просторијама наручиоца у Београду, Трг Николе Пашића 11. 

Комисија ће након отварања понуда, извршити преглед и сачинити Запиник о отварању понуда, а 

одговорно лице донети одлуку о додели наруџбенице најповољнијем понуђачу. 

 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда 

 

Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице, а активно могу учествовати само 

овлашћени предтавници понуђача. Представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају 
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Комисији наручиоца поднети пуномоћје за учешће у поступку јавног отварања понуда.  Достављено 

пуномоћје обавезно мора имати свој број, датум, потпис и печат понуђача. 

 

 

Рок за доношење одлуке 

 

Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде донети у року од 5  дана од дана отварања понуда, и 

издати наруџбеницу најповољнијем понуђачу.  

Наручилац задржава право да одустане од избора по овом позиву уколико установи да ниједна понуда не 

одговара захтевима из Позива и/или набавка ове услуге не буде могућа због објективних промењених 

околности које не зависе од воље Наручиоца, односно из било ког другог оправданог разлога. 

 

Контакт 

 

Бојана Ристић Премовић, e-mail: bojanaristicpremovic@gmail.com 

 

mailto:bojanaristicpremovic@gmail.com

