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На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у
даљем тексту ЗЈН) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације
у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр.
124/12, 14/15 и 68/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке (бр. 2636 од 28.12.2015.) и
Решења о образовању Комисије за јавну набавку (бр. 2636/2 од 28.12.2015), припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку услуга студентских/омладинских задруга, ЈН 02/16

Конкурсна документација садржи:

Поглавље
I
II
III
IV

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Техничка спецификација
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

X

Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде и образац структуре цена
Образац Изјаве о испуњености услова по чл. 75. и 76. Закона
Образац Изјаве о независној понуди
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75 ст. 2 Закона

XI

Образац модел уговора

V
VI
VII
VIII
IX

Конкурсна документација садржи укупно : 25 странa.
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Универзитет у Београду – Електротехнички факултет
Булевар краља Александра 73
Београд
www.etf.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку.
3. Предмет јавне набавке
Услуге студентских/омладинских задруга, ЈН 02/16.
4. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Лидија Чоловић
e mail : : lidija@etf.rs
5. Предметна јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
6. Не спроводи се резервисана јавна набавка.
7. Не спроводи се електронска резервација.
8. Преузимање конкурсне документације : Конкурсна документација се може преузети са Портала
јавних набавки и интернет странице Наручиоца www.etf.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Услуге студентских и омладинских задруга - ангажовање чланова омладинске/студентске задруге за
обављање привремених и повремених послова за потребе Наручиоца.
ОРН: 79600000 - Услуге запошљавања;
у свему према условима, врсти (спецификацији),
динамици, потребама Наручиоца из конкурсне документације. Предмет јавне набавке ближе је одређен
у делу конкурсне документације у оквиру техничке спецификације услуга које су
предмет јавне набавке.
2. Партије
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
3. Карактеристике услуге
Ближе каректеристике предмета набавке садржане су у обрасцу техничка спецификација.
4. Место извршења
У складу са захтевима предвиђеним техничком спецификацијом.
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III. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке је услуга студентских/омладинских задруга за потребе Универзитета у БеоградуЕлектротехничког факултета.
Све услуге морају у потпуности да одговарају захтевима наведеним у Конкурсној документацији.
Стручна спрема : најмање средња стручна спрема.
Посебна знања : студенти електротехничког факултета (за послове 1 и 2)
Лица која би била ангажована преко омладинске задруге обављали би следеће послове :
1. Административно технички послови
2. Послови демонстратора
3. Физички и слични послови
Место извршења : Aдресa Наручиоца: Бул.краља Александра 73, Београд
Изабрани понуђач је дужан да обезбеди потребан број извршилаца који ће ажурно и квалитетно
обављати послове у складу са захтевима из техничке спецификације.
Изабрани понуђач је дужан да
ангажовања код Наручиоца.

достави персоналне податке Наручиоцу за извршиоце услуга пре

Понуђач је дужан да обезбеди замену уколико наручилац извести понуђача да упућено лице за
извршење услуге не испуњавa услове у погледу квалитета извршења предвиђених послова.
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IV СПИСАК УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН 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 чланом 75. Закона и то:
Р.бр.

Услови и Докази о испуњености услова
Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар.

1

Доказ:
ЗА ПРАВНА ЛИЦ А И ПРЕДУЗЕТНИКЕ: Извод из регистра надлежног органа – Агенције
за привредне регистре у неовереној фотокопији;
ЗА Ф ИЗИЧКО ЛИЦЕ: /.
Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
Докази:
ЗА ПРАВНА ЛИЦА:
1) За дела организованог криминала – УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА
ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ, Устаничка 29, Београд,
којим се потврђује да понуђач није осуђиван за неко од кривичних дела
организованогкриминала;
2) За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре – УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА (које
обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности
редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег
правног лица или огранка страног правног лица, којим се потврђује да понуђач није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
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ЗА ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ ПРАВНИХ ЛИЦА :
Извод
из
казнене
евиденције,
односно
надлежне
ПОЛИЦИЈСКЕ
УПРАВЕ
МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА (према месту рођења
или месту
пребивалишта) да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре.
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ФИЗИЧКАЛИЦА:
Извод
из
казнене
евиденције,
односно
надлежне
ПОЛИЦИЈСКЕ
УПРАВЕ
МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
(према месту рођења
или месту
пребивалишта) да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре;
НАПОМЕНА: Ако је више законских заступника за сваког се доставља уверење из
казнене евиденције.
(Докази не могу бити старији од 2 месеца пре отварања понуда)
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Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима РС
или стране државе ако има седиште на њеној територији.
Доказ:
ЗА ПРАВНА ЛИЦ А И П РЕДУЗЕТ НИКЕ:
А) Уверење Пореске управе Министарства финансија Републике Србије (за порезе,
доприносе и друге јавне дажбине) и
Б) Уверење надлежне локалне самоуправе – града/општине (за изворне локалне јавне
приходе),
3

или
Ц )Потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.
ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА:
А) Уверење Пореске управе Министарства финансија Републике Србије (за порезе,
доприносе и друге јавне дажбине) и
Б) Уверење надлежне локалне самоуправе – града/општине (за изворне локалне јавне
приходе). (Докази не могу бити старији од 2 месеца пре отварања понуда)
Да понуђач 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, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде
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Доказ било да је понуђач правно лице, предузетник или физичко лице:
Попуњена, потписана и печатом оверена Изјава понуђача дата под материјалном и кривичном
одговорношћу у складу са чл. 75. став 2. Закона о јавним набавкама, која је саставни део
конкурсне документације. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Додатни услови:
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Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом
–
да је у периоду 6 месеци пре објављивања овог јавног позива био непрестано ликвидан, тј.
да није имао ниједан дан неликвидности;
Доказ: потврда о броју дана неликвидности издата од НБС
- да понуђач има позитиван финансијски биланс у претходној обрачунској години (2014. години);
Доказ: биланс успеха за 2014 пословну годину са мишљењем овлашћеног ревизора
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Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом
– располаже са минимум 1000 активних чланова у својој евиденцији од чега су минимум 30
студенти Електротехничког факултета Универзитета у Београду (искључујући бруцоше – због
неопходних знања које морају да поседују)
Доказ: Изјава наручиоца за број активних чланова и картон задругара и копије индекса за 30
студената ЕТФ-а
- да понуђач у претходне три године, рачунајући од дана објављивања позива за подношење
понуда, има закључене уговоре чији је предмет пружање услуга из делатности студентских
(омладинских) задруга (организовање задругара ради обављања привремених и повремених
послова за потребе послодаваца), у укупној вредности од минимум 20.000.000,00 динара.
Доказ: достављање фотокопија уговора закључених са послодавцима у периоду од претходне
три године рачунајући од дана објављивања позива за подношење понуда у укупној вредности
од минимум 20.000.000,00 динара.
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Да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом – Да понуђач
пону
има минимум 5
запослених радника на неодређено време
7
Доказ: Копија М3А обрасца (или М1/М2 обрасца) за 5 запослених, фотокопије уговора о раду

НАПОМЕНЕ:
носи са подизвођачем:
1. Уколико се понуда подноси
Понуђач је дужан да за поди
одизвођаче достави доказе о испуњености услова
слова из члана 75. став 1.
тачке 1) до 4) ЗЈН на начин одређен чланом 77. овог закона и конкур
урсном документацијом
(Поглавље 4, тачке 1-4). Услове
е за тачку 5, 6 и 7 из Списка, понуђач и подизвођач
поди
испуњавају
заједно.
2. Уколико понуду подноси група
гр
понуђача:
Сваки понуђач из групе пон
нуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4 )
ЗЈН, што доказује достављањем
љањем доказа из члана 77. ЗЈН и конкурсном докуме
ментацијом (Поглавље
4, тачке 1-4), док услов за тачке 5, 6 и 7 из Списка испуњавају заједно.
• Докази о испуњености усло
лова из члана 75. ЗЈН могу се достављати у неовереним
нео
копијама.
• Понуђач/ Подизвођач који
к
је уписан у Регистар понуђача, сагласно
сно члану 78. став 5.
ЗЈН није у обавези да доставља
ља доказе за испуњености обавезних услова
слова прописане чланом
77. став 1. тачка 1) - 3) ЗЈН, односно
дносно доказе набројане у Списку услова потребних
по
учешће из
чл.75. и 76. ЗЈН.
• Ако поднета понуда буде
де оцењена као прихватљива, пре доноше
ења одлуке о додели
уговора, Наручилац може захтев
вати од понуђача да у року од пет дана од дана
д
пријема писменог
позива Наручиоца, достави на увид
у
оригинал или оверену копију доказа о ис
испуњености услова из
члана 75. и 76. ЗЈН (Поглавље 4.
4 од тачке 1. до 4. )осим понуђача који је обаве
авезне услове из члана
75.ЗЈН доказао Изјавом да је упи
исан у Регистар понуђача, датом у обрасцу пон
нуде;
Уколико понуђач у остављеном
оста
року не достави на увид оригинал
ал или оверену копију
тражених доказа, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива;
Доказ, потврда надлежно
ог органа којом понуђач доказује да му није изречена
и
мера забране
обављања делатности, мора бити издата после дана објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки;
Докази наведени у овом Поглављу
П
од редног броја 2 до 4, не могу бити старији од два
месеца пре отварања понуда.
иште у другој држави, наручилац може да провери
ери да ли су документи
Ако понуђач има седиште
којима понуђач доказује испуњ
њеност тражених услова издати од стране
е надлежних
над
органа те
државе, у складу са чланом 79. став
с
7. ЗЈН.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана
лана 77. ЗЈН, понуђач
може уместо доказа, приложи
риложити своју писану изјаву дату под кривич
чном и материјалном
одговорношћу, оверену пред судским
с
или управним органом, јавним беле
лежником или другим
надлежним органом те државе.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни
до
на интернет
страницама надлежних органа,
гана, као што је Извод из Агенције за привредне
не регистре.
р
Уколико има још захтеваних
з
доказа који су јавно досттупни на интернет
страницама надлежних органа
ана понуђач треба да наведе интернет страницу
стран
на којој су
тражени подаци јавно доступн
ни.
Понуђач је дужан да бе
ез одлагања, писмено обавести Наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до донош
шења одлуке, односно
закључења оквирног споразума,, односно током важења оквирног споразума и да је документује на
прописани начин.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у погледу садржине
понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.
Понуђач мора да испуњава све услове за учешће у поступку јавне набавке прописане Законом о јавним
набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), а понуду у целини припрема и
подноси у складу са конкурсном документацијом
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
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. У случају да понуду подноси група
понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих
учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, Булевар краља
Александра 73, Београд, препорученом пошиљком или лично,са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку услуге студентске/омладинске задруге, ЈН 02/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 28.01.2016.
године до 11.00 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 понуде.
Понуда 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 биће враћена,
понуђачу, неотворена са назнаком да је поднета неблаговремено.
Понуда мора да садржи:
•
попуњен, од стране понуђача потписан и печатом оверен образац понуде и образац структуре
цена;
•
попуњене, од стране понуђача потписане и печатом оверене изјаве које су садржане у
обрасцима који су саставни део конкурсне документације, с тим да образац Трошкови понуде
није неопходно попунити и потписати;
•
доказе о испуњавању услова од којих зависи прихватљивост понуде
•
модел уговора попуњен, потписан и печатиран, чиме понуђач потврђује да прихвата елементе
модела уговора.
Понудом мора бити доказано испуњење обавезних и додатних услова. Понуда мора бити сачињена тако
да је из ње могуће утврдити њену стварну садржину и да је могуће упоредити је са другим понудама.
У супротном, понуда ће бити одбијена због битних недостатака понуде.
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Напомена
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у
конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце
дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и
кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75.
Закона), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У
случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у
конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и
кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део
заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.
3. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана 28.01.2016.
године у 12.00 часова на адреси: Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, Булевар краља
Александра 73, Београд.
Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда, Комисији за јавну набавку
наручиоца уручују писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда које мора бити
заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је
одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Универзитет у Београду - Електротехнички
факултет, Булевар краља Александра 73, Београд са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку услуге студентске/омладинске задруге, ЈН 02/2016 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку услуге студентске/омладинске задруге, ЈН 02/2016 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку услуге студентске/омладинске задруге, ЈН 02/2016 - НЕ
ОТВАРАТИ " .
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси
група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и
адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или
као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси
понуду самостално, као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.
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8. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI образац
бр. 1 под тачком 2- подаци о подизвођачу) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење
набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са
подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у
конкурснoj документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из
поглаваља VII).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно
извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. Понуђач је дужан да наручиоцу, на
његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно
садржи податке из чл. 81. ст. 4. тач. 1. до 6. Закона и то податке о:
• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати
групу понуђача пред наручиоцем,
• опис послова сваког понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV
конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
10.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Плаћање се врши у року од најкраће 15 дана а најдуже 45 дана од дана испостављања фактуре.
У цену су урачунати сви трошкови које понуђач има у вeзи са извршењем предметне јавне набавке.
10.2. Захтеви у погледу квалитета извршења услуге
Понуђач је у обавези да благовремено и ажурно извршава предметну услугу по захтеву Наручиоца.
10.3. Захтев у погледу рока извршења услуге
Место извршења услуге : у просторијама наручиоца :Универзитет у Београду - Електротехнички факултет,
Булевар краља Александра 73, Београд.
Понуђач је обавезан да на позив Наручиоца, у року који не може бити дужи од 2 (два) дана, обезбеди
тражени број лица одређеног образовног профила, који за потребе Наручиоца могу да врше послове у
складу са захтевима из техничке спецификације.
Наручилац задржава право да упућено лице на рад од стране понуђача, евентуално одбије, у случају да
нема одређених способности и знања или својим понашањем, изгледом или другим поступцима грубо
крши дисциплину и уобичајене норме пословног понашања, пре почетка и за време рада код Наручиоца.
Наручилац нема обавезу да образложи евентуално одбијање да прими на рад упућеног задругара или
да у току рада код Наручиоца удаљи упућена лица.
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10.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде
узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
У цену услуге која је предмет ове набавке треба да буду укључени сви трошкови које понуђач има у вези
са извршењем услуга.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, која значајно одступа у односу на тржишно
упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима,
наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено
искаже у динарима.
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само приликом пријема понуде и
неће бити објављивани приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.
Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не садржи ни један
јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима или
интерним актима понуђача означени као поверљиви.
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима
имају исписану реч „ПОВЕРЉИВО“.
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.
Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената
критеријума и рангирања понуде.
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача као и поднете понуде до истека рока
предвиђеног за отварање понуда.
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13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде,при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене
недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за
подношење понуда.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или
појашњења конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници (www.lks.org.rs).
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом:
„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације у поступку јавне
набавке услуге студентске/ омладинске задруге ЈН 02/2016 “, и то путем:
- поште на адресу Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, Булевар краља Александра 73,
Београд;
- путем е маил: lidija@etf.rs.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за
подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу
рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује
конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није
дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД
ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева
од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а
може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (чл. 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок
да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и
код његовог подизвођача. Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
15. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку
јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној
набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје
обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет
набавке, за период од претходне три године.
Доказ може бити:
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или
испуњења уговорних обавеза;
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно
уговором;
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под
условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
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7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди
као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у
ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ
ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА
У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ
ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Елемент критеријума за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања с тим да понуђени рок плаћања не може
бити дужи од 45 дана.
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном
одговорношћу да је поштовао све 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. ( (Образац изјаве из поглавља X).
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

ЗА

ПОВРЕДУ

ЗАШТИЋЕНИХ

ПРАВА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине
трећих лица сноси понуђач.
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за
доделу уговора односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или
би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу непосредно – електронском поштом на адресу
lidija@etf.rs, или препорученом пошиљком са повратницом, на адресу Универзитет у Београду Електротехнички факултет, Булевар краља Александра 73, Београд и то од 08.00-15.00. Захтев примљен
после наведеног времена, сматраће се да је примљен првог наредног радног дана. Захтев за заштиту
права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим
уколико Законом о јавним набавкама није другачије одређено. Наручилац објављује Обвештење о
поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније
у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права. Уколико се захтевом за заштиту права
оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев
ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека
рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу
са чланом 63. став 2 Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр.124/12, 14/15 и 68/15) указао
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. Захтев за
заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење
понуда, а након истека рока из претходног става (тачка 23.4), сматраће се благовременим уколико је
поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за
подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних
набавки. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење
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пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. Ако је у
истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца
захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или
могао знати приликом подношења претходног захтева. Захтев за заштиту права не задржава даље
активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона о јавним
набавкама (''Сл. гласник РС'' бр.124/12, 14/15 и 68/15). Наручилац може да одлучи да заустави даље
активности у случају подношења захтева за заштиту права и у том случају ће у обавештењу о поднетом
захтеву за заштиту праву навести да зауставља даље активности у поступку јавне набавке. Подносилац
захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00 динара, на
број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број 97 50-016, сврха
уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга
ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије. Упутство о уплати таксе за
подношење захтева за заштиту права може се наћи на интернет страници Републичке комисије за
заштиту права у поступцима јавних набавки http://www.kjn.gov.rs.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона о јавним набавкама.
21. РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ УГОВОРА РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА
Понуђачу коме је додељен уговор исти ће бити достављен у року од 8 дана од дана протека рока за подношење
захтева за заштиту права ради закључења. Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за
заштиту права закључити уговор о јавној набавци ако је поднета само једна понуда у складу са чланом 112. став 2
тачка 5) ЗЈН.

22. Наручилац задржава право да:
- измени или допуни конкурсну документацију уколико се, у року предвиђеном за достављање понуда,
укаже потреба за тим, с тим што је дужан да све новонастале измене или допуне конкурсне
документације, објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници (сходно члану 63. Закона
о јавним набавкама).
- одустане од вршења избора ако установи да ниједна понуда не одговара захтевима из
конкурсне документације или ако престане потреба за предметном набавком.
23. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ
Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после
доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени
захтев Наручиоцу.
Наручилац је дужан да лицу из става 1. ове тачке, омогући увид у документацију и копирање
документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног
захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. Закона о јавним набавкама.
24. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА
ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Најповољнији Понуђач са којим треба да буде потписан уговор о предметној јавној набавци
(добављач), обавезан је да, у моменту потписивања уговора као средство финансијског обезбеђења за
добро извршење посла преда наручиоцу:
1. бланко соло меницу чији је број наведен у меничном овлашћењу, потписану од стране
овлашћеног лица понуђача у складу са картоном депонованих потписа и оверену печатом,
2. менично овлашћење,
3. доказ о регистрацији менице,
4. копију картона депонованих потписа, са оригиналном овером од стране пословне банке
понуђача, с тим да овера не сме бити старија од 15 дана пре истека рока за доставу средства
обезбеђења за добро извршење посла.
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Средство обезбеђења за добро извршење посла траје до истека рока важења уговора.
Вредност средства обезбеђења за добро извршење посла односно отклањање недостсатака у
гарантном року утврђује се у износу који одговара висини од 10% од укупне вредности уговора без
обрачунатог пореза на додату вредност.
Уколико изабрани понуђач не обезбеди и не преда наручиоцу средство обезбеђења за добро
извршење посла у уговореном року, уговор не ступа на снагу (одложни услов), а наручилац задржава
право да потпише уговор са следећим најбоље рангираним понуђачем.
Меница мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив Наручиоца.
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VI ОБРАЗАЦ БР. 1. ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Понуда бр ________________ од __________________
студентске/омладинске задруге ЈН 02/2016

Назив услуге

Јед.
мере
час

Административно
технички послови

1

Послови
демонстратора

1

Физички и слични
послови

1

Цена по
ПДВ-а

часу

за

јавну

набавку

–

услуге

без Цена по часу са ПДВом

Укупно:

Рок и начин плаћања

по извршеној услузи у року од __(________)
дана, по пријему фактуре

Рок важења понуде
Рок извршења услуге

Датум:

услуге које су предмет ове јавне набавке
извршиће се у року од ___ дана

М.П.

Потпис понуђача
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1)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:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде,
уколико понуду подноси група понуђач
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно
је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених
у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се
попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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VII Образац број 2: Образац структуре цене са упутством како да се попуни

Назив услуге

Административно
технички послови
Послови
демонстратора
Физички и слични
послови

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Јед.
Мере
час

Вредност
јединице
мере- норма
часа- нето у
динарима

Накнада
трошкова
задруге
без ПДВа

Накнада
трошкова Укупна
Укупна
задруге
вредност(колона вредност(колона2+4)
са ПДВ2+3) без ПДВ-а
са ПДВ-ом
ом

1
1
1
Укупно:

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
- у колони 2. уписати колико износи нeто износ часа
- у колони 3. уписати колико износи накнада трошкова задруге без ПДВ-а
- у колони 4. уписати колико износи накнада трошкова задруге са ПДВ-ом
- у колони 5. уписати укупну цену без ПДВ-а и то тако што ће се сабрати колона 3. са колоном 2
- у колони 6. уписати укупну цену са ПДВ-ом тако што ће се сабрати колона 4. са колоном 2.

Датум

Потпис понуђача
М. П.

____________________

___________________________
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VIII ОБРАЗАЦ БР. 3. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона,

________ ,(Назив понуђача) даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне
набавке услуге студентске/омладинске задруге ЈН 02/2016, поднео независно, без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом
лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може
трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу
члана 82. став 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача , Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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IX ОБРАЗАЦ БР. 4. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДА

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач
(навести назив понуђача),
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу
са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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X ОБРАЗАЦ БР. 5. ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2 ЗАКОНА

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12 и
14/15 и 68/15) дајемо следећу

ИЗЈАВУ
У својству понуђача

ИЗЈАВЉУЈЕМО
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да:

_____________________________________________________
(пун назив и седиште)

поштује све 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

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XI ОБРАЗАЦ БР. 6 МОДЕЛ УГОВОРА

Закључен дана_________2015. године у Београду, између:
1. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ - ул. Булевар краља
Александра бр.73, матични број 7032498, ПИБ 100206130, кога заступа декан проф.др
Зоран Јовановић (у даљем тексту: Наручилац) и
2. ___________________________ са седиштем у __________________________________,
ПИБ: ____________, матични број: _______________, кога заступа директор
______________ (у даљем тексту: Извршилац)
УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ :
Да је Наручилац спровео отворени поступак јавне набавке услуге студентске/омладинске
задруге ЈН 02/2016 у свему у складу са Законом о јавним набавкама („ Сл. Гласник Р “ број
124/12, 14/15 и 68/15).
Да је Извршилац у својству
Понуђача доставио понуду број __________________ од
__________. године (у даљем тексту: ПОНУДУ), која је саставни део овог Уговора.
Да
је
Наручилац
доделио
уговор
о
број________________од __________. године.

јавној

набавци

Извршиоцу,

Одлуком

Члан 1.
Предмет овог Уговора је пружање услуга студентске/омладинске задруге за потребе
Наручиоца у складу са захтевима из Техничке спецификације, и у свему према усвојеној понуди
Извршиоца број ___________од __________ а у складу са конкурсном документацијом
Наручиоца и Техничком спецификацијом, које чине саставни део овог Уговора.
Члан 2.
Обавезује се Извршилац да за потребе Наручиоца ангажује лица одређене струке за
обаваљање следећих послова :
- Административно технички послови
- Послови демонстратора
- Физички и слични послови
све у складу са захтевима из Техничке спецификације.
Члан 3.
Ивршилац је дужан да обезбеди потребан број извршилаца који ће ажурно и квалитетно
обављати послове у складу са захтевима из Техничке спецификације, а који су пре закључења
уговора са Наручиоцем, стекли својство задругара код понуђача.
Извршилац је дужан да достави персоналне податке Наручиоцу за извршиоце услуга
пре ангажовања код Наручиоца.
Извршилац је дужан да обезбеди замену уколико Наручилац извести да упућено лице
за извршење услуге не испуњава услове у погледу квалитета извршења предвиђених послова.
Члан 4.
Наручилац се обавезује да Извршиоцу плаћа одређену накнаду за вршење предметних
услуга, из које Извршилац покрива све трошкове свог пословања настале у вези са извршењем
ових услуга,
Накнада по 1 (једном) радном часу за административно техничке послове износи___________
динара без ПДВ-а, , односно односно ______ динара са ПДВ-ом.
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Накнада по 1 (једном) радном часу за послове демонстратора износи___________ динара без
ПДВ-а, , односно односно ______ динара са ПДВ-ом.
Накнада по 1 (једном) радном часу за физичке и друге послове износи___________ динара без
ПДВ-а, , односно односно ______ динара са ПДВ-ом.

Накнада Извршиоца из става 1. овог члана је фиксна и непроменљива током важења
овог уговора.
Члан 5.
Наручилац, , се обавезује да ће извршити плаћање цене из члана 4. овог Уговора у року
од __________ дана (рок ће бити преузет из обрсца понуде) од дана пријема оверене и
потписане фактуре.
Наручилац, ће измирити фактуру достављену од стране Извршиоца, уплатом на текући
рачун Извршиоца број __________________ који се води код _______________ банке.
Члан 6.
Извршилац се обавезује да, на захтев Наручиоца, у року од најдуже 2 дана обезбеди
тражени број лица одређеног профила за вршење послова код Наручиоца.
Наручилац има право да ангажованом лицу у току вршења послова, откаже даље
ангажовање, уколико утврди да то лице не остварује очекиване резултате рада или својим
изгледом, облачењем или понашањем грубо крши радну дисциплину и уобичајене норме
пословне етике, без посебног образложења.
Члан 7.
Извршилац се обавезује да сва ангажована лица/задругаре која упућује на рад код
Наручиоца снабде упутом и чланском картом Задруге или којим другим одговарајућим
документом, на основу кога Наручилац може утврдити идентитет и статус ангажованог лица код
Извршиоца.
Наручилац се обавезује да ангажованим лицима / задругарима обезбеди услове за рад,
простор и неопходну опрему, те да им да одговарајуће инструкције за рад и обавести их о
очекиваним резултатима рада.
Члан 8.
Све измене и допуне овог Уговора могу се извршити само по претходном писменом
споразуму обе уговорне стране, а биће регулисане посебним анексом.
На све што није предвиђено овим Уговором, примењују се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 9.
Овај Уговор се сматра закљученим и ступа на снагу даном потписивања обе уговорне е,
и закључује се на период 12 месеци,односно до утрошка средстава планираних за ову јавну
набавку .
Члан 10.
Уговор се може раскинути са отказним роком од 15 дана од дана достављања писменог
обавештења о отказу другој страни.
Наручилац има право једностраног раскида овог уговора у свако доба и без отказног
рока, уколико Извршилац не извршава уговорне обавезе на уговорен начин, о чему ће писмено
обавестити Извршиоца.
Члан 11.
Све евентуалне спорове који настану из овог Уговора, уговорне стране ће решавати
споразумно и у духу добре пословне сарадње.
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У случају да до споразума ипак не дође одређује се надлежност Привредног суда у
Новом Саду.

Члан 12.
Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветних примерака који имају снагу оригинала,
од којих по 2 (два) примерка за обе уговорне стране.

За Наручиоца
Декан
____________________________

За Извршиоца
Директор
_________________________

Проф.др Зоран Јовановић

Напомена: Наручилац наводи да је понуђач у обавези да попуни, потпише и овери печатом
модел уговора, чиме потврђује да прихвата све елементе Модела уговора. У случају
подношења понуде са учешћем подизвођача, Модел уговора потписује и оверава печатом
понуђач а у случају подношења заједничке понуде, онај понуђач који је означен да ће у име свих
понуђача потписати уговор, а све према споразуму којим се чланови групе међусобно а и
према наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке и који достављају у оквиру
понуде.
У случају подношења заједничке понуде, у моделу уговора морају бити наведени сви чланови
групе понуђача, односно сви подизвођачи, у случају подношења понуде са подизвођачем.
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