
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА________________________________________________

СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА______________________________________________

АДРЕСА СЕДИШТА ПОНУЂАЧА_______________________________________

БРОЈ:____________________________________________________________

ДАТУМ:__________________________________________________________

МЕСТО:__________________________________________________________

И З Ј А В А

Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо:                                                                                 
-да испуњавамо све услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама РС. ( „Сл. Гласник РС“, број 
124/2012).
-да нашу Понуду бр______од___________; подносимо независно, без договора са другим понуђачима 
или заинтересованим лицима.

Регистровани смо за обављање делатности:

Шифра делатности:___________________________________________

Лица овлашћена за заступање:__________________________________

   ___________________________________

  ___________________________________

У_____________________________

Дана:__________________________

П О Н У Ђ А Ч:

___________________________
   (Име; презиме и потпис овлашћеног лица)

___________________________
    (ЈМБГ овлашћеног лица)



(Ваш меморандум) ЈКП  „Паркинг сервис“ Нови Сад
Филипа Вишњића 47
21000 Нови Сад

ПОНУДА бр. _________________
                                                                                               (ваш број)

Датум: ________________
           (састављања понуде)

Сходно Вашем захтеву  од  29.04.2014. по ЈНМВ У-13/14/MM-38 достављамо Вам следећу понуду:

 

Ред. 
број

Опис послова Број радника Период 
ангажовања  у 
месецима

Нето 
зарада 
по 
једном 
радном 
сату

Нето зарада 
по месецу 
на бази 174 
сата за 
једног 
студента

Нето плус 
припадајући 
порези и 
доприноси 
за једног 
ангажованог 
студента

Провизија  
_____% без 
ПДВ-а

Бруто 
цена по 
студенту 
без ПДВ-а

Бруто цена за 
све студенте у 
време 
ангажовања без 
ПДВ-а

1 2 3 4 5 6=5*174 7=6/0,904 8=6*%пров. 9=8+7 10=3*4*9

1. Помоћни послови 
у нискоградњи 
(истовар цемента, 
мешање бетона и

сл.)

6 4

2. Рад у змској 
служби (чишћење 
снега са 
паркиралишта) 

5 2

3. Послови 
спремања 
пословних 
просторија

2 4

4. Помоћни 
административно 
технички послови 
(паковање 
коверата, унос 
података и сл.)

3 4

                                                                                              Укупно без ПДВ-а

                                                                                               ПДВ _______%

                                                                                             Укупно са ПДВ-ом



Комерцијални услови:

Опција понуде: Најмање 60 дана од датума отварање понуде

Услови плаћања: Одложено до 45 дана по извршењу услуге и пријему 
рачуна.

Време и место испоруке: Сукцесивне испоруке услуга; путем писаних 
наруџбеница;у року истог радног дан, на  локације   у 
Новом Саду

Напомена Уговор се закључује за 12 месеци од датума 
потписивања

                                                                                                        Понуђач
                                                                                                         (назив)

                                                                                                __________________ 
                                                                                            (Овлашћени потписник)              



SVIMA ZAINTERESOVANIMA          
2014-6-78/3               Република Србија
Датум: 29.04.2014.
                                              
На основу Члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени Гласник РС“ број 
124/2012) и одлуке Директора предузећа број 2014-6-78/1 од 29.04.2014. године, Комисија за 
јавну набавку, доставља:

ПОЗИВ 
за подношење понуде по ЈНМВ У-13/14/ММ-38

Предмет: Услуге студентских задруга-ознака из општег речника набавки 79620000 (по 
     спецификацији у Обрасцу понуде).

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ:

Право подношења понуда по овом позиву имају сва физичка и правна лица која испуњавају 
услове прописане одредбама члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Службени Гласник 
РС“ број 124/2012).
Као доказ о испуњености услова Понуђач подноси сопствену оверену Изјаву дату у прилогу 
овога позива.
Понуђач може доставити једну понуду по овом позиву.
Понуду;  јасну  и  недвосмислену;  читко  испуњену  на  преузетом обрасцу  понуде  и  оверену 
потписом и печатом овлашћеног лица, доставити у запечаћеној коверти поштом или лично.
Уз понуду обавезно доставити и податке о понуђачу и то: 
-Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан уодговарајући регистар(чл.75. 

ст. 1. тач. 1) Закона ); 
-Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване  криминалне  групе,  да  није  осуђиван  за  кривична  дела  против 
привреде,  кривична  дела  против  животне  средине,  кривично  дело  примања  или 
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

-Да  му  није  изречена  мера  забране  обављања  делатности,  која  је  на  снази  у  време 
објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);

-Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији  (чл. 75.  
ст. 1. тач. 4) Закона);

-Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине (чл. 75. ст. 2. Закона).
-Број телефона и контакт особа;

-Или решење о упису у регистар понуђача

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то: 

-Да у последње три обрачунске године није исказао губитак (копије биланса успеха и стања)
-Да у претходних 6 месеци пре овог позива није био у блокади.



                      

Уколико  понуђач  не  достави  све  напред  наведено,  понуда  ће  се  сматрати  
неприхватљивом.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа, довољно је да достави изјаву о јавној доступности тражених доказа у  
којој треба да наведе интернет странице надлежних органа. 

                УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке,  у складу са чл. 77. став 4. Закона,  понуђач доказује достављањем Изјаве, 
којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава 
услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом 
конкурсном документацијом,  осим услова из  члана 75.  став 1.  тачка 5) Закона о 
јавним набавкама,  коју доставља у виду неоверене копије и осим услова из члана 
76.  –  додатни услови за које  је  предвиђено достављање изјава и одговарајућих 
докумената. 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 
печатом.  Уколико  Изјаву  потписује  лице  које  није  уписано  у  регистар  као  лице 
овлашћено  за  заступање,  потребно  је  уз  понуду  доставити  овлашћење  за 
потписивање.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да  тражи  од понуђача, 
чија  је  понуда  оцењена  као  најповољнија,  да  достави  на  увид  оригинал  или 
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, 
не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву.

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

Понуђач  је  дужан да  без  одлагања  писмено  обавести  наручиоца  о  било  којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о 
јавној набавци и да је документује на прописани начин.



Напомена: 
Уколико  се понуђач  определи да  се испуњеност услова  не доказује  изјавом,  понуђач  
испуњеност обавезних услова доказује на следећи начин:
1) Услов  из  чл.  75.  ст.  1.  тач.  1)  Закона  -  Доказ:  Извод  из  регистра  Агенције  за  

привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда):
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона  -  Доказ:  П  р  авна лица:   1)  Извод из казнене  

евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште  
домаћег  правног  лица, односно  седиште  представништва  или  огранка  
страног  правног  лица,  којим  се  потврђује  да правно  лице  није  осуђивано за  
кривична  дела  против  привреде,  кривична  дела  против  животне  средине,  
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из  
казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у  
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних  
дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење  
надлежне полицијске управе МУП-а,  којим се потврђује да  законски заступник 
понуђача није  осуђиван  за  кривична  дела  против  привреде,  кривична  дела  
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично  
дело  преваре  и  неко  од  кривичних  дела  организованог  криминала (захтев  се  
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског  
заступника).  Уколико  понуђач  има  више  законских  заступника  дужан  је  да  
достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене  
евиденције,  односно  уверење  надлежне  полицијске  управе  МУП-а,  којим  се  
потврђује  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 (захтев се може поднети према месту рођења  
или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и  
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или  
потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано,  
да  му  је  као  привредном  друштву  изречена  мера  забране  обављања  
делатности, која  је  на  снази  у  време  објаве позива  за  подношење понуда;  
Предузетници: Потврда  прекршајног  суда  да  му  није  изречена  мера  забране  
обављања  делатности,  или потврда  Агенције за  привредне  регистре да  код  
тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера  
забране  обављања  делатности, која  је  на  снази  у  време  објаве позива  за  
подношење  понуда  Физичка  лица: Потврда  прекршајног  суда  да  му  није  
изречена мера забране обављања одређених послова. 
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда; 

4) Услов  из  чл.  75.  ст.  1.  тач.  4)  Закона  -  Доказ:  Уверење Пореске  управе 
министарства финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и  
уверење надлежне  управе  локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу  
изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се  
понуђач налази у поступку приватизације.



Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

Комерцијални услови: 

Наведени у обрасцу понуде.

       Адресирати/Доставити: ЈКП "Паркинг Сервис"; Булeвар Михајла Пупина број 1, 21000 
Нови Сад , соба 310/III- са назнаком „ПОНУДА ПО ЈНМВ  У-13/14/ММ-38 НЕ ОТВАРАТИ“

Понуде се запримају најкасније: 07.05.2014. до 12:00 час.

Отварање понуда: 07.05.2014. у 14:00 час  у просторијима Наручиоца.
Представници Понуђача могу присуствовати отварању Понуда уз
предато Овлашћење

        Напомена: Избор најповољнијег Понуђача биће обављен на основу критеријумa 
најниже понуђене цене. Наручилац ће Одлуку о додели Уговора донети најкасније у року 
од 10 дана од дана отварања приспелих понуда.

                                                                                                                           Служба Набавке 


