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1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Назив наручиоца:

Матична библиотека "Љубомир Ненадовић"

Адреса:
ПИБ:
Матични број:
Интернет адреса:

Војводе Мишића 35, 14000 Ваљево
100078723
07136021
http://www.maticnabiblioteka-va.org.rs

1.2. ВРСТА ПОСТУПКА
Јавна набавка добара спроводи се у квалификационом поступку јавне набавке у складу са
Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Подзаконским актима и
Одлуком о покретању поступка бр. 501/2019-о од 17.07.2019. год.
1.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке је НАБАВКА КЊИГА ЗА БИБЛИОТЕКУ, ЈН БР. 1/2019-9.
Назив и ознака из општег речника набавке: 22113000 – Књиге за библиотеке
1.4. ЦИЉ ПОСТУПКА
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
1.5. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
- Са Портала Управе за јавне набавке: www.portal.ujn.gov.rs
- Интернет стране Наручиоца: http://www.maticnabiblioteka-va.org.rs
1.6. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуда се подноси у складу са конкурсном документацијом и техничком спецификациом
наручиоца који је саставни део конкурсне документације.
Понуђач понуду подноси лично или непосредно путем поште у затвореној коверти.
На предњу страну коверте понуђач лепи попуњен Помоћни образац (ПО1, последња страна
конкурсне документације) који уписује податке о свом тачном називу, адреси, броју телефона, емаил
адреси и имену и презимену овлашћеног лица за контакт.
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.
Рок за подношење понуда је 25.05.2020. до 10:00 часова.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена у писарницу наручиоца до 25.05.2020.
до 10:00 часова, на адресу: Матична библиотека "Љубомир Ненадовић", Војводе Мишића 35, 14000
Ваљево.
Понуђач може пре истека рока за подношење понуда да допуни, измени или опозове своју
понуду писаним обавештењем, са назнаком: „Допуна понуде“, „Измена понуде“ или „Опозив понуде“ за
јавну набавку НАБАВКА КЊИГА ЗА БИБЛИОТЕКУ, ЈН БР. 1/2019-9. Понуђач је дужан да јасно
назначи која документа накнадно доставља, односно који део понуде мења. По истеку рока за
подношење понуда понуђач не може да допуњује мења или опозове своју понуду.
1.7. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА
Јавно отварање понуда биће одржано 25.05.2020. у 12:50 часова, на адреси: Матична
библиотека "Љубомир Ненадовић", Војводе Мишића 35, 14000 Ваљево.
Благовремено приспеле понуде комисија ће отварати по редоследу приспећа.
О поступку отварања понуда комисија наручиоца води записник који потписују председник и
чланови комисије и присутни представници понуђача.
Друга фаза квалификационог поступка
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Понуђачу који је поднео понуду, а није присуствовао поступку отварања понуда, копија
записника се доставља у року од три дана од дана отварања понуда.
1.8. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ
УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати
поступку отварања понуда, дужни су да комисији наручиоца предају писано пуномоћје, којим ће
доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.
1.9. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Рок за доношење Одлуке о додели уговора је осам дана од дана отварања понуда.
1.10. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
Контакт особа за додатне информације је Јосип Грачанин, телефон 065/8752-696;
E-mail: mbva.jn@gmail.com .

Друга фаза квалификационог поступка

Страна 4 од 30

Матична библиотека "Љубомир Ненадовић"

ЈН: бр.

1/2019-9

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
3.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити састављена на српском
језику.
Поступак отварања понуда води се на српском језику.
3.2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ
Обавезну садржину понуде чине сви докази (прилози) тражени конкурсном документацијом, као
и попуњени, потписани и оверени сви обрасци из конкункурсне документације, и то:
ПРИЛОГ:
Спецификација понуђених књига ................................................

ПРИЛОГ бр. 1

1.

Подаци о понуђачу .......................................................................

Образац бр. 1

2.

Изјава понуђача о лицу овлашћеном за састављање и
потписивање понуде ....................................................................

Образац бр. 2

3.

Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем.....................

Образац бр. 3

4.

Изјава о ангажовању подизвођача .............................................

Образац бр. 3а

5.

Подаци о подизвођачу .................................................................

Образац бр. 3б

6.

Подаци о понуђачу који је учесник у зајеничкој понуди ............

Образац бр. 4

7.

Изјавачланова групекоји подносе заједничку понуду …...........

Образац бр. 4а

8.

Изјава о независној понуди .........................................................

Образац бр. 5

9.

Трошкови израде понуде .............................................................

Образац бр. 6

10.

Структура цена .............................................................................

Образац бр. 7

11.

Образац понуде ............................................................................

Образац бр. 8

12.

Модел уговора ..............................................................................

Образац бр. 9

1.
ОБРАСЦИ:

3.3. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊА
ОБРАЗАЦА
Понуда мора бити састављена тако да понуђач све захтеване податке упише у обрасце који су
саставни део конкурсне документације. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко откуцана или
попуњена штампаним словима, оверена печатом и потписом овлашћене особе. Није дозвољено
попуњавање графитном оловком, пенкалом, фломастером или црвеном оловком, свако бељење или
подебљавање бројева мора се парафирати и оверити од стране понуђача.
Пожељно је да буде тако спакована и нумерисана да се поједини листови не могу накнадно
уметати.
На сваком обрасцу конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац овери печатом
и потпише и то:
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора бити оверен и
потписан од стране овлашћеног лица понуђача;
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, сваки образац мора бити оверен и
потписан од стране овлашћеног лица понуђача;
- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки образац мора бити оверен и потписан од стране
овлашћеног члана групе понуђача - носиоца посла.
Друга фаза квалификационог поступка
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3.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуда са варијантама није дозвољена.
3.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ
Понуђач може да измени, допуни или опозове понуду писаним обавештењем пре истека рока
за подношење понуда.
Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде се подноси у засебној
затвореној коверти, на исти начин на који се доставља понуда, са назнаком “Измена понуде”, “Допуна
понуде” или “Опозив понуде” за ЈАВНУ НАБАВКУ- НАБАВКА КЊИГА ЗА БИБЛИОТЕКУ, ЈН бр.
1/2019-9. (НЕ ОТВАРАТИ).
Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.
Измена допуна или опозив понуде се доставља путем поште или лично сваког радног дана
од 08,00 до 14,00 часова, на адресу наручиоца.
Понуђач је дужан да јасно назначи која документа накнадно доставља, односно који део
понуде мења. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да допуњује мења или опозове
своју понуду.
Уколико се изменапонуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском
износу, а не у процентима.
Начин обрачуна цене у случају измене понуде кроз измену цене, вршиће се корекцијом
понуђене основне цене по појединачним позицијама или јединичним ценама, на начин линеарне
корекције у зависности од коначне укупне цене након извршене измене понуде.
3.6. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
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.
3.7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити
подизвођачу и да наведе његов назив.
Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, обавезан је
да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу а који не
може бити већи од 50 % и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана
75. став 1. тач 1) до 4) Закона о јавним набавкама.
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
3.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1)
до 4) Закона о јавним набавкама. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) истог закона дужан је да испуни
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је непоходна испуњеност
тог услова.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу
понуђача пред наручиоцем;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4) понуђачу који ће издати рачун;
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
3.9. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ РОКА ИСПОРУКЕ, МЕСТА ИЗВРШЕЊА НАБАВКЕ, НАЧИНА И УСЛОВА
ПЛАЋАЊА
- Рок испоруке је 15 дана од закључења уговора;
Друга фаза квалификационог поступка
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- Место испоруке: Матична библиотека "Љубомир Ненадовић", Војводе Мишића 35, 14000 Ваљево
- Начин и услови плаћања: у року од 45 дана од дана достављања уредне фактуре, а након испоруке;
2.10. КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ
Квантитативни пријем испоручених књига извршиће се комисијски у просторијама наручиоца.
Комисија наручиоца ће квалитативни пријем књига извршити у року од 15 (петнаест) дана од
дана квантитативног пријема, упоређивањем карактеристика испоручених књига са карактеристикама
наведеним у понуди.
По извршеном квантитативном и квалитативном пријему опреме, сачиниће се записник који уз
фактуру представља основ за плаћање.
Уколико количина и карактеристике испоручене опреме не одговарају понуђеним или постоје
очигледне грешке, комисија ће о томе сачинити записник. Испоручилац је у обавези да у року од 3 (три)
дана, од дана сачињавања записника о рекламацији отклони уочене недостатке о свом трошку.
2.11. ВАЛУТА И ЦЕНА
Цена мора бити изражена у динарима са и без пореза на додату вредност и иста је фиксна до
извршења уговора.
Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има
предност у случају несагласности.
Цена треба да буде изражена тако да обухвати све трошкове које понуђач има у реализацији
предметне јавне набавке.
У случају понуђене неуобичајено ниске цене, наручилац ће поступити у складу са одредбама
члана 92. Закона о јавним набавкама.
3.12. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ
Наручилац је дужан да:
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са
законом, понуђач означио у понуди;
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;
3) чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и
податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из
понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
3.13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
Понуђач може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења
у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење
понуде, на е-mail: mbva.jn@gmail.com.
Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева од стране понуђача,
понуђачу и свим лицима која су преузела конкурсну документацију пошаље одговор у писаном облику
и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем
електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране
захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је
то неопходно као доказ да је извршено достављање.
3.14. РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ
Рок важности понуде je 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда.
3.15. ПОШТОВАЊЕ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да при састављању своје понуде поштује обавезе које произилазе 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.
Понуђач сноси одговорност за накнаду за коришћење патената, као и за повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица.
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3.16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ
ОТВАРАЊА ПОНУДА
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а
место начињене грешке парафира и овери печатом.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
3.17. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
У случају да две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће позвати
понуђаче чије су понуде са истом најнижом понуђеном ценом и најповољнију понуду изабрати жребом.
Поступак избора најповољније понуде путем жреба ће се обавити на следећи начин:
1. Наручилац ће упутити позив понуђачима чије су понуде са истом најнижом понуђеном ценом да
присуствују поступку жребања;
2. Поступак жребања водиће председник Комисије и биће обављен упросторијама наручиоца;
3. Комисија ће водити записник о поступку жребања;
4. Комисија ће припремити посуду и куглице у којима ће бити папирићи саназивима понуђача чије
су понуде са истом најнижом понуђеном ценом;
5. Жребање ће бити обављено тако што ће председник комисије извршити извлачење једне
куглице, извадити папирић из исте и прочитати назив понуђача којем ће Наручилац доделити
уговор.
3.18. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Оквирни рок у коме ће наручилац донети Одлуку о додели уговора је осам дана од дана јавног
отварања понуда.
Образложену Одлуку о додели уговора, наручилац ће достaвити свим понуђачима у року од
три дана од дана доношења одлуке.
Ако понуђач одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука достављена дана када је пријем
одбијен.
3.19. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Уговор са понуђачем којем је додељен уговор биће закључен у року од осам дана, од дана
протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор, наручилац ће закључити уговор
са првим следећим најповољнијим понуђачем.
3.20. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА
У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права, може уложити
захтев за заштиту права понуђача уз уплату прописане таксе, у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, односно поступити у складу са одредбама члан 148. – 153. Закона о
јавним набавкама које уређују поступак заштите права понуђача.
3.21. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови
задоделу уговора из члана 107. Законом о јавним набавкама.
Наручилац може даобустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се
нису моглипредвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак
оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће
понављати у току исте буџетске године, односо наредних шест месеци.
3.22. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступакјавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,наручилац је
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или, модела уколико их је наручилац тражио,
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.
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Образац бр. 1

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача
Седиште понуђача
Одговорна особа /потписник уговора/
Особа за контакт
Телефон
Мобилни
Телефакс
Електронска пошта
Текући рачун понуђача
Пословна банка
Матични број понуђача
Порески број понуђача

Место и датум
__________________________

Друга фаза квалификационог поступка

Понуђач
М.П.

______________________________
/потпис овлашћеног лица/
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Образац бр. 2

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ И
ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ

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

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је понуду за
јавну набавку - НАБАВКА КЊИГА ЗА БИБЛИОТЕКУ, ЈН БР. 1/2019-9, саставио и потписао

_______________________________________________________________________
(име, презиме и звање лица овлашћеног за састављање и потпиусивање понуде)

у име и за рачун понуђача __________________________________________________

Место и датум
__________________________

Друга фаза квалификационог поступка

Понуђач
М.П.

______________________________
/потпис овлашћеног лица/
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Образац бр. 3

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у понуди за јавну набавку
НАБАВКА КЊИГА ЗА БИБЛИОТЕКУ, ЈН БР. 1/2019-9, изјављујемо да не наступамо са подизвођачем.

Место и датум
__________________________

Друга фаза квалификационог поступка

Понуђач
М.П.

______________________________
/потпис овлашћеног лица/
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Образац бр. 3а

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

За реализацију јавне набавке - НАБАВКА КЊИГА ЗА БИБЛИОТЕКУ, ЈН БР. 1/2019-9,
ангажоваћемо следеће подизвођаче:
Назив подизвођача

Позиција које извршава

Место и датум
__________________________

Учешће подизвођача

Понуђач
М.П.

______________________________
/потпис овлашћеног лица/

Напомена: Максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде.
Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач наступа са
подизвођачима.
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача или овлашћено лице подизвођача.
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Образац бр. 3б

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Одговорна особа / потписник уговора/
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Текући рачун подизвођача
Пословна банка
Матични број подизвођача
Порески број подизвођача

Место и датум
__________________________

Понуђач
М.П.

______________________________
/потпис овлашћеног лица/

Напомена: Образац „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са
подизвођачем.
Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац фотокопирати,
попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду.
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Образац бр. 4

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Назив понуђача
Седиште понуђача
Одговорна особа / потписник уговора/
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Текући рачун понуђача
Пословна банка
Матични број понуђача
Порески број понуђача

Место и датум
__________________________

Понуђач
М.П.

______________________________
/потпис овлашћеног лица/

Напомена: Образац „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“ попуњавају само они
понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно 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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Образац бр. 4а

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Изјављујемо да наступамо као група понуђача за јавну набавку - НАБАВКА КЊИГА ЗА
БИБЛИОТЕКУ, ЈН БР. 1/2019-9.
Овлашћујемо члана групе - носиоца посла _____________________________________ да у име и за
рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем.
ПУН НАЗИВ И
СЕДИШТЕ,
(АДРЕСА) ЧЛАНА
ГРУПЕ

ДОБРА КОЈЕ ЋЕ
ИЗВРШИТИ ЧЛАН
ГРУПЕ

УЧЕШЋЕ
ЧЛАНА
ГРУПЕ У
ПОНУДИ
(процентуално)

ПОТПИС ОДГОВОРНОГ
ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА
ГРУПЕ
Потпис одговорног лица:

Овлашћени члан:
_______________________________
м.п.
Потпис одговорног лица:
Члан групе:
_______________________________
м.п.
Потпис одговорног лица:
Члан групе:
______________________________
м.п.
Потпис одговорног лица:
Члан групе:
_____________________________
м.п.
Потпис одговорног лица:
Члан групе:
_____________________________
м.п.

Датум: ______________________
Образац оверавају печатом и потписују одговорна лица сваког члана групе понуђача.
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Образац бр. 5

ИЗЈАВА O НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ПОНУДУ за учешће у
квалификационом поступку јавне набавке добра НАБАВКА КЊИГА ЗА БИБЛИОТЕКУ, ЈН бр. 1/2019-9
подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум
__________________________

Понуђач
М.П.

______________________________
/потпис овлашћеног лица/

НАПОМЕНА:
Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву потписује понуђач. Уколико
понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву потписује понуђач за подизвођача.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује сваки члан групе понуђача.
Образац копирати у потребном броју примерака.
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Образац бр. 6

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
НАБАВКА КЊИГА ЗА БИБЛИОТЕКУ, ЈН БР. 1/2019-9

Рб.

Врста трошка

Износ
(у динарима)

УКУПНО: ______________________
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.

Место и датум
__________________________

Друга фаза квалификационог поступка

Понуђач
М.П.

______________________________
/потпис овлашћеног лица/
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СТРУКТУРА ЦЕНА - техничка спецификација
НАБАВКА КЊИГА ЗА БИБЛИОТЕКУ, ЈН БР. 1/2019-9
Предмет јавне набавке

Коли

Јединична

Укупна

чина

цена

цена без ПДВ-а

без ПДВ-а

Роуз, Серафим, Нихилизам: корен рев. модерног доба

1 ком

Нешић, Б., Генетски модифико. поредак-опасност од ГМО

2 ком

Цветковић, Срђан, Озна: репресија комуниста

1 ком

Станковић, Бранислав, Дубровачки Срби

1 ком

Душанић, Јован, Економија постмодерне

1 ком

Мировић, Дејан, Бриселски споразум: хронологија и послед.

1 ком

Раковић, Александар, Црногорски сепаратизам

1 ком

Чавошки, Коста, Наше за наше

1 ком

Тимотијевић, Милош, “Храбри” партизани и “Зли” четници

1 ком

Степић, Миломир, Српски геополитички образац

1 ком

Гајић, Александар, Америка и Рим

1 ком

Димитријевић, Бојан Б., Генерал Младић и ВРС

1 ком

Чавошки, Коста, Пол. филозофија у Шекспировим драмама

1 ком

Драгаш, Бранко, Трн

1 ком

Црњански, Милош, Дипломатски извештаји (1936-1940)

1 ком

Јанковић, Слободан М., Блискоисточна криза: рат без мира

1 ком

Вучинић, Маринко М., Политичко конвертитство

1 ком

Јивеи, Ванг, Кина повезује свет

1 ком

Дарјесек, Мари, Бити овде, дивно је

1 ком

Вујачић, В., Национализам, мит и држава у Русији и Србији

1 ком

Туз, Адам, Потоп

1 ком

Петровић, Данијела С., Умешност комуницирања

1 ком

Солмс, Марк, Мозак и унутрашњи свет

1 ком

Станојевић, Добривоје С., Медији и живот без смисла

1 ком

Бакић, Јово, Европска крајња десница 1945-2018.

1 ком

Дизни, , Принцеза сликовница слагалица – Веселе принцезе

1 ком

Друга фаза квалификационог поступка
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Дизни, , Залеђено краљевство II

1 ком

, , Мој мали пони сликовница слагалица – Необична писма

1 ком

Јошт, Марјан, Технологија самоуништења

1 ком

Андрић, Ненад, Пешке кроз Свету Гору

1 ком

Фалачи, , Ориана, Писмо нерођеном детету

1 ком

Ажије, Мишел, Нове сеобе народа, нови космополитизам

1 ком

Дугин, Александар, Мрежни ратови

1 ком

Пинк, Данијел Х., Када: Научите тајне савршеног тајминга

1 ком

Нинковић Ташић, Александра, Звездобројци 2

1 ком

Милошевић, Милован, Сервис: чишћење организма

1 ком

Харман, Харолд, Загонетка подунавске цивилизације

1 ком

Шопенхауер, А., О четвороструком корену става о добров...

2 ком

Грујић, Миодраг, Срчане аритмије

1 ком

Магарашевић, Мирко, Песнички свет Езре Паунда

1 ком

Махфуз, Нагиб, Дан када је вођа убијен

1 ком

Соукупова, Петра, Под снегом

1 ком

Хајичек, , Јиржи, Рибља крв

1 ком

Мантел, Хилари, Смрт – последње уточиште

1 ком

Ходоровски, Алехандро, Психомагија

1 ком

Ходоровски, Алехандро, Мистични кабаре

1 ком

Веселиновић, А., Србија у дубров. тестаментима 1414-1436

1 ком

Тушевљаковић, Дарко, Јегермајстер

1 ком

Магрис, Клаудио, Закривљено време у Кремсу

1 ком

Тушевљаковић, Дарко, Јегермајстер

1 ком

Савчић, Нина, Власник свега нашег

1 ком

Мазовер, Марк, Хитлерово царство: нацистичка владавина ..

1 ком

Лен, , Ирена, Испод белог мантила

1 ком

Суботић, Војислав, Кнезови Рашковићи у историји Срба

1 ком

Цуге, Јошихару, Човек без талента

1 ком

Шабуте, /, Чистилиште

1 ком

Друга фаза квалификационог поступка
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Савић, Бојан, Нема оазе

1 ком

Тесар, Филип, Етнички конфликт

1 ком

Уелбек, Мишел, Не мирим се

1 ком

Депент, , Виржини, Вернон Тродон

1 ком

Зеталер, Роберт, Трафикант

1 ком

Мурата, Сајак, Продавачица

1 ком

Малмквист, Том, Сваког тренутка још смо у животу

1 ком

Каракаш, Дамир, Прослава

1 ком

Бине, Лоран, Седма функција језика

1 ком

Феранте, Елена, Мрачна кћи

2 ком

Трипковић, Лука, Црна књига

2 ком

Кнаусгор, Карл Уве, Моја борба 6

1 ком

Депент, Виржини, Вернон Тродон 2

1 ком

Швитер, Моник, Једно у другом

1 ком

Јерговић, Миљенко, Херкул

1 ком

Ристић, , Дејан, Митови српске историје

1 ком

Дурић, Григорије, Гледајмо се у очи

2 ком

Димитријевић, Бојан, Ранковић: други човек

1 ком

Ковачевић, Синиша, Освајање завичаја

2 ком

Ђуричић, Александар, Тајне славних Срба

1 ком

Тодоровић, Дана, З

1 ком

Костић, Ђорђе, Трпеза за уморне путнике

1 ком

Хоуп, Кристофер, Џимфиш

1 ком

Мауренсиг, Паоло, Ђаво у писаћем столу

1 ком

Руни, Сали, Нормални људи

1 ком

Хабјановић Ђуровић, Љиљана, Онда је дошла добра вила

2 ком

Хабјановић Ђуровић, Љиљана, Света петка

2 ком

Хабјановић Ђуровић, Љиљана, Со земљи

2 ком

Хабјановић Ђуровић, Љиљана, На путу ка гори

2 ком

Кундера, Милан, Шала

2 ком

Друга фаза квалификационог поступка
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Кундера, Милан, Неподношљива лакоћа постојања

2 ком

Кундера, Мила, Живот је негде другде

2 ком

Кундера, Милан, Шала

2 ком

Прат, Хуго, Корто Малтезе – Златна кућа Самарканда

1 ком

Прат, Хуго, Корто Малтезе – Венецијанска бајка

1 ком

Вотерсон, Бил, Незаобилазни Калвин и Хобс

1 ком

Арон, Џејсон, Скалпирани 4: Рез блуз

1 ком

/, /, Сирочад 7: И лажи и куршуми

1 ком

/, / , Сирочад 8: Погледај дом свој

1 ком

/, /, Сирочад 9: Хладно као свемир

1 ком

/, /, Сирочад 10: Срца над понором

1 ком

/, /, Сирочад 11: Сви на земљу

1 ком

/, /, Сирочад 12: Рокенрол

1 ком

Арон , Џејсон, Скалпирани 3: Изједање

1 ком

Арон , Џејсон, Скалпирани 5: Крај пута

1 ком

Ранг и Дале, , Фармакологија

1 ком

Дедић, Весна, Никад нисам

3 ком

Бјернебуе, Јенс, Барутана

1 ком

Ањуру, Јоханес, Удавиће се у сузама својих мајки

1 ком

Брегман, Рутгер, Бесплатан новац за све

1 ком

Френзен, Џонатан, 27. град

1 ком

Пинчон, Томас, Дуга гравитације

1 ком

Добс, Мајкл, Кула од карата

1 ком

Јанковић, Бранислав, Мачка у коферу

1 ком

Глуховски, Дмитриј, Текст

1 ком

Глуховски, Дмитриј, Будућност

1 ком

Кравцев, Михаијло, Велмер разносач идеја

1 ком

Бароуз, Едгар Рајс, Марсовска принцеза

1 ком

Хачисон, Дот, Деца лета

1 ком

Скоробогатов, Александар, Кокаин

1 ком

Друга фаза квалификационог поступка
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Михајловић, Јасмина, Досадна књига

1 ком

Мароне, Лоренцо, Обичан момак

3 ком

Мароне, Лоренцо, Сутра ћу можда остати

2 ком

Анјуру, Јоханес, Удавиће се у сузама својих мајки

1 ком

Пинчон, Томас, Дуга гравитације

1 ком

Естебан, Анхел, Од Габа до Марија

1 ком

Мишић, Синиша, Српско село у средњем веку

1 ком

Мајерович, Мојсеј Ликманович, Шлиман

1 ком

Сиоран, Емил, Човек без судбине

1 ком

Кејган, Џером, Шта је емоција?

1 ком

Богетић, Драган, Несврстаност кроз историју

1 ком

Вуковић, Слободан, Срби у наративу запада

1 ком

Петровић, Драгољуб, Распети народ

1 ком

Ниче, Фридрих, Списи о грчкој књижевности и филозофији

1 ком

Брдар, Милан, Филозофска топологија

1 ком

Грабовац, Стево, Мулат албино комарац

2 ком

, , БАНОВИ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

1 ком

Вујошевић, Убавка, Нестајали нетрагом

1 ком

Наумов, Иван, Балканска међа

1 ком

Кршљанин, В., Србија и Русија:аргументи за нову политику

1 ком

Зиновјев, Александар, О руској катастрофи

1 ком

Лазаревић, Л., Белешке из окупираног Београда (1915-1918)

1 ком

Ђуркин, Веселин, Сложени зависни везници у српском језику

1 ком

Томаш, , Марко, Писма с југа

1 ком

Алемпијевић, Милен, Коњске ширине

1 ком

Кахровић Посављак, Амила, Смртова дјеца

1 ком

Слотер, Карин, Део ње

1 ком

Манда, Лена, Кафа на ужареном песку

1 ком

Манда, Лена, Кућа крај реке

1 ком

Манда, Лена, Писмо од злата

1 ком
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Леј, Розана, Последњи плес у Хавани

1 ком

Леј, Розана, Трагом шафрана

1 ком

Слотер, Карин, Узорна кћи

1 ком

Тарес, Рамон, Без идентитета

1 ком

Фејхо, Бенито Херонимо, Одбрана жена

1 ком

, , ПРЕДАВАЊА О ВИЗАНТИЈСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ

1 ком

Политис, Линос, Историја новогрчке књижевности

1 ком

Кауфман, Томас, Спасени и проклети

1 ком

Дујовић, М., Енергија слободе: ствар. биографија Ђ. Марјан.

1 ком

Раичевић, Миодраг, Музини ветрови

1 ком

Банулеску, , Данијел, Љубим те у дупе вољени вођо

1 ком

Цвијетић, Дарко, SCHINDLEROV LIFT

2 ком

Педроса, Сили, Три сене

1 ком

Тан, Шон, Долазак

1 ком

Фигуероа, Цецилиа, Увод у Дигитални маркетинг

1 ком

Вајс, Петер, Естетика отпора

1 ком

Спахић, Огњен, Хансенова деца

1 ком

, , МУСЛИМАНИ БАЛКАНА-Источно питање у XIX веку

1 ком

Тунберг, Грета, Да ли ме чујете

1 ком

Милорадов, Д., Батрахолошко-херпетолошки речник српс.

1 ком

, , ПРАВОПИС СРПСКОГА ЈЕЗИКА (ијекавско издање)

1 ком

Зец, Петар, Повратак у Јерусалим

1 ком

Марти, Дик, Извесна представа о правди

1 ком

Чепурин, Александар, О Србији и Србима

1 ком

Животић, Александар, Путникова школа ратне вештине

1 ком

Пајовић, Миливоје, Владари српских земаља

1 ком

Ђукић, Светомир, Мемоари; књ. 1

1 ком

Ђукић, Светомир, Мемоари; књ. 2

1 ком

Гаћиновић, Радослав, Млада Босна

1 ком

Јововић, Б., Војвода Петар Бојовић између похвале и понуде

1 ком
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Недок, Александар, Српски војни санитет у Првом св. рату

1 ком

Недок, А., Повлачење српс. војске ка алба.приморју и …

1 ком

Ковач, Свјетко, Случај ранковић: из архива КОС-а

1 ком

Стојановић, С., Хобсова теорија људске природе и перспе.

1 ком

Карапанџин, Стевица С, Војвода Петар Бојовић: књ. 1

1 ком

Карапанџин, Стевица С, Војвода Петар Бојовић: књ. 2

1 ком

Бодирогић, Миленко, По шумама и горама

1 ком

Илић, Иван, Пас и контрабас

3 ком

Вучковић, Ана, Yугослав

1 ком

Хаштад, Јухан, Хитна помиоћ

1 ком

Јовановић, , Немања, Милка збогом видимо се сутра

1 ком

Јовановић, , Немања, Руди

1 ком

Поповић, Марица, Праскозорје

2 ком

Пашета , Б., Мустафа Голубић и Павле Бастајић-Стаљин...

1 ком

Хајн, Кристоф, У вези са странцем

1 ком

Пурић, Јован, Христологија иконе

2 ком

Сунд, Ерик Аксл, Стаклена тела

1 ком

Сунд, Ерик Аксл, Луткин живот – Сива меланхолија

1 ком

Сендберг, Ш., Корак напред: жене, посао и воља за лид...

1 ком

Пандуровић, Винко, Хашка подморница

1 ком

Маркес, Габријел Гарсија, Патријархова јесен

1 ком

Сера, Маурицио, Малапарте: животи и легенде

1 ком

Поповић, Зоран, Књига о пиринчу

1 ком

Брикер, Дарел, Празна планета

1 ком

Марковић, Драгана, Љуба Поповић – пречником душе

1 ком

Прилепин, Захар, Неки неће доспети у пакао

1 ком

Аутор Мустафа Зијалан, , Истанбул ноар

1 ком

Јелачић, Алексеј, Историја Русије: Русија и Балкан

1 ком

Рајс, , А., Шта сам видео и проживео у великим данима

1 ком

Група аутора, , 28 – Антологија америчке приче 20 века – 2

1 ком
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Петровић, , Ангелина, Успаванка за мртве

2 ком

Лагеркранц, Давид, Око за око

1 ком

Госини, Рене, Астерикс књ. 4.

1 ком

Госини, Рене, Астерикс књ. 3.

1 ком

Госини, Рене, Астерикс књ. 2.

1 ком

Госини, Рене, Астерикс књ. 5.

1 ком

Жибра , Жан – Пјер, Матео 1. део

1 ком

Жибра , Жан – Пјер, Матео 2. део

1 ком

Ђиђи, Симеоне, Кад вук лови

1 ком

Тишма, Слободан, Грозота или…

1 ком

Хислоп, Викторија, Они који су вољени

1 ком

Тод, Ана, Ништа више Афтер 7

1 ком

Тод, Ана, Ништа нање Афтер 8

1 ком

Стругацки, Аркадиј Борис, Понедељак почиње у суботу

1 ком

Силверберг, Роберт, Умирање изнутра

1 ком

Лагеркранц, Давид, Она мора умрети – Миленијум 6

1 ком

Бенцони, Жилијет, Катарина – Госпа од Монсалвија

1 ком

Леки, Ен, Империјани радч – 1-2-3 комплет

1 ком

Мјевил, Чајна, Град амбасада

1 ком

Бенцони, Жилијет, Катарина – Замка за Катарину

1 ком

Каминс, Џанин, Америчка прашина

1 ком

Стерџен, Теодор, Више него људски

1 ком

Рајан, Ентони, Песма крви

1 ком

Достојевска, Ана Григоријевна, Сећања : књига прва

1 ком

Достојевска, Ана Григоријевна, Сећања : књига друга

1 ком

Декстер, Колин, Драгуљ који је био наш

1 ком

Сабо, Магда, Даљине

1 ком

О` Брајен, Една, Доле крај реке

1 ком

Кореја, Елија, Двадесет степеника

1 ком

Асиман, Андр, Нађи ме

1 ком
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Бејнбриџ, Б., Фабрика за флаширање вина организује излет

1 ком

Де Кеироз, Ракел, Три Марије

1 ком

Монтеро, Роса, Прича о провидном краљу

1 ком

Норс, Дорте, Ретровизор, раме, жмигавац

1 ком

Норс, Дорте, После ударца

1 ком

Монтеро, Роса, Упутства за спасавање света

1 ком

Шамси, Камила, Кућа у пламену

1 ком

Аренас, Рејналдо, Пре него што падне ноћ

1 ком

Анђелоу, Маја, Знам зашто птица у кавезу пева

1 ком

Норс, Дорте, Мини је потребан простор за вежбу

1 ком

Пападаки, Каља, Дендрити

1 ком

Хашемзаде Бунде, Голанз, Ми смо ти

1 ком

Тажес, Клаудија, Сексуални живот ружне жене

1 ком

Черњаускајте, Лаура Синтија, Дисање у мермер

1 ком

Мурек, Вероника, Узгој јужног биља мичуриновом методом

1 ком

Ндиај, Мари, Тата мора да једе

1 ком

1/2019-9

Укупно без ПДВ-а

Напомена:
Понуђач је дужан да достави комплетан опис књига на
документу понуђача који је оверен печатом и потписан од
стране овлашћеног лица понуђача.

ПДВ
Укупно са ПДВ-ом

Понуђач
Место и датум
__________________________

Друга фаза квалификационог поступка

М.П.

______________________________
/потпис овлашћеног лица/
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Образац бр. 8
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
На основу позива за подношење понуда за јавну набавку - НАБАВКА КЊИГА ЗА
БИБЛИОТЕКУ, ЈН БР. 1/2019-9, подносим:
П О Н У Д У бр. __________
1. Понуду подносимо (заокружити):
а) самостално
б) са подизвођачем
в) заједничку понуду
2. Услови понуде:
а ) Вредност понуде: _________________________ динара без ПДВ-а,
словима: ______________________________________________ ,
б) Рок испоруке је 15 дана од закључења уговора;
в) Место испоруке: Матична библиотека "Љубомир Ненадовић", Војводе Мишића 35, 14000 Ваљево
г) Начин и услови плаћања: у року од 45 дана од дана достављања уредне фактуре, а након
испоруке;

Место и датум
__________________________

Друга фаза квалификационог поступка

Понуђач
М.П.

______________________________
/потпис овлашћеног лица/
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Образац бр. 9
Попуњен, парафиран и од стране понуђача оверен модел уговора на свакој страни, и на крају
потписан и оверен , чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.

МОДЕЛ УГОВОРА
Уговорне стране:
1. Матична библиотека "Љубомир Ненадовић", Ваљево, улица Војводе Мишића 35, кога
заступа директор Виолета Милошевић (у даљем тексту: наручилац), порески
идентификациони број 100078723; матични број 07136021 и
2.

_________________________________________

__________________________
___________________________

бр.
(у

,

_____
даљем

тексту:

из
,

___________________
кога

испоручилац

заступа

улица

директор

добара),

порески

идентификациони број __________________ ; матични број _____________ ; текући рачун
_________________ код ______________ банке.
3. Понуђачи учесници у заједничкој понуди или подизвођачи (опционо):
1)

_____________________________________________________

,

из

__________________ , ул.__________________________________ бр. ________ , кога
заступа директор __________________________________________ , матични број
________________ , ПИБ__________________ ,
Члан 1.
1.1. Уговорне стране констатују:
- да је наручилац, на основу члана 34. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12,
14/15 и 68/15), спровео квалификациони поступак јавне набавке (редни бр. набавке 1/2019-9);
Члан 2.
2.1. Предмет уговора је НАБАВКА КЊИГА ЗА БИБЛИОТЕКУ, ЈН БР.
1/2019-9, а у свему према
понуди испоручиоца добара број ________ од ____________ године која чини саставни део овог
Уговора.
Члан 3.
3.1. Уговорне стране су сагласне да цена добара из клаузуле 2.1. овог уговора, без пореза на додату
вредност у износу од ____________________ динара, односно _______________ динара са порезом
на додату вредност.
Члан 4.
4.1. Испоручилац је дужан да испоручи добра из клаузуле 2.1. у року од 15 дана од закључења овог
Уговора.
4.2. Место испоруке је: седиште наручиоца, Ваљево, улица Војводе Мишића 35.
4.3. Сматра се да је извршена адекватна испорука када комисија наручиоца у месту испоруке изврши
квантитативни и квалитативни пријем добара, што се потврђује записником.
Члан 5.
5.1. Испоручилац се обавезује да испоручи добра из клаузуле 2.1. овог уговора у свему под условима
из конкурсне документације и прихваћене понуде.
5.2. Комисија наручиоца ће квалитативни пријем добара извршити у року од 15 дана, од дана
квантитативног пријема, упоређивањем карактеристика испоручених добара са карактеристикама
наведеним у понуди.
5.3. Уколико количина и карактеристике испоручене добара не одговарају понуђеним или постоје
очигледне грешке, комисија ће о томе сачинити записник. Испоручилац је у обавези да у року од 3 дана
од дана сачињавања записника о рекламацији отклони уочене недостатке.
Друга фаза квалификационог поступка
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Члан 6.
6.1. Записник из клаузуле 4.3. овог уговора и достављена фактура, представљају основ за плаћање
уговорне цене.
6.2. Наручилац се обавезује да испоручена добара плати у року од 45 дана од пријема исправно
испостављене фактуре и записника о квантитативном пријему добара – и то на рачун испоручиоца, бр
__________________, код _________ банке;
Члан 7.
7.1. Ако испоручилац касни са испоруком добара обавезан је да наручиоцу плати уговорну казну у
висини од 0,1 % од вредности неиспоручене опреме за сваки дан закашњења, а уколико укупна казна
пређе износ од 5 % од укупне вредности испоручене опреме, уговор се сматра раскинутим.
Члан 8.
8.1. Овај уговор производи правно дејство од дана потписивања уговорних страна.
Члан 9.
9.1. Овај Уговор може бити раскинут сагласном вољом уговорних страна али и неиспуњењем или
неизвршавањем преузетих обавеза једне од уговорних страна.
9.2. Отказни рок од 8 (осам) дана тече од дана када једна уговорна страна достави другој писмено
обавештење о раскиду Уговора.
Члан 10.
10.1. Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора, уговорне стране ће покушати
да реше споразумно.
10.2. Уколико спорови између наручиоца и испоручиоца не буду решени споразумно, надлежан је
Привредни суд у Ваљеву.
Члан 11.
11.1. На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о
облигационим односима.
11.2. Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за обе уговорне
стране.
11.3. Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у
свему представљају израз њихове стварне воље.
ИСПОРУЧИЛАЦ ДОБАРА
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Образац бр. ПО 1

ПРИМАЛАЦ:
Матична библиотека "Љубомир Ненадовић", Ваљево
улица Војводе Мишића 35
14000 Ваљево

ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА
НАБАВКА КЊИГА ЗА БИБЛИОТЕКУ
ЈН: БР. 1/2019-9

- НЕ ОТВАРАТИ ! -

ПОНУЂАЧ
назив ...................................

____________________________________

адреса .................................

____________________________________

место ...................................

__ __ __ __ __ _____________________

број телефона ...................

____________________________________

број телефакса ...................

____________________________________

е-mail адреса ......................

____________________________________

име и презиме овлашћеног
лица за контакт ..................

____________________________________

Друга фаза квалификационог поступка
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