Наручилац
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КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA
ЗА НАБАВКУ ШКОЛСКОГ НАМЕШТАЈА
НАБАВКА ШКОЛСКОГ НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ ОШ“ФИЛИП ВИШЊИЋ“
бр.03/2017

Крајњи рок за достављање понуде:
Јавно отварање:
Број конкурсне документације

Датум и време:
08.11.2017.године до 12:00 часова
08.11.2017. године у 13:00 часова
946. oд 02.11.2017. године.

Укупно 17. страна

Новембар, 2017. године
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На основу чл. 39.став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012,14/2015 68/2015 у даљем тексту: Закон), Одлуке о покретању поступка
набавке број 929. и Решења о образовању комисије за
набавку 930.
припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за набавку добара – набавка школског намештаја за потребе Основне
школе „Филип Вишњић“
број 03/2017
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II

III

Назив поглавља
Општи подаци о набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина
и опис добара, начин спровођења контроле и
обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења,
место извршења или испоруке добара, евентуалне
додатне услуге и сл.
Упутство понуђачима како да сачине понуду

Страна
3
4
4

6

IV
Образац понуде

9

V
VI
VII
VIII

Образац структуре цене
Модел уговора
Образац изјаве о независној понуди

13
14
17
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
• Назив: Основна школа „Филип Вишњић“
•

Адреса: Салвадора Аљендеа 17, 11000 Београд

•

ПИБ: 100210152

•

Матични број: 07004427

•

Интернет страница: www.osvisnjic.znanje.info

2. Категорија наручиоца: Просвета.
3. Врста поступка набавке:
У питању је набавка чији је износ процењене вредности на годишњем нивоу
испод границе јавне набавке мале вредности одређене чланом 39. Став
2.Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012,14/2015,68/2015)
те наручилац није у обавези да примени одредбе Закона о јавним набавкама.
4. Предмет

набавке:

Предмет набавке број 03/2017 су добра – набавка школског намештаја
потребе Основне школе „Филип Вишњић“ из Београда.

за

5. Циљ поступка:
Поступак набавке се спроводи ради закључења уговора о набавци.
6. Начин преузимања конкурсне документације:
Конкурсна документација се може преузети са сајта школе.
7. Контакт лице:
• Славица Срзентић
•

Е-маил адреса: slavicasekretar@gmail.com

•

Факс: 011/2784 581
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет набавке број 03/2017 су добра – набавка школског намештаја за
потребе ОШ“Филип Вишњић“ ,према приложеној техничкој спецификацији.
Општи речник набавки : 39160000 – Школски намештај
2. Партије
Предмет набавке није обликован по партијама

IIIВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА
И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА
ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
Техничка спецификација

Набавка школског намештаја
Opis karakteristika dobara –
predmeta nabavke

Dvosed klupa dvosed
,130x50cm,plastificirana metalna
kutija 20x20x15mm,kvadratna cev
,sa dve kukice zaranceve,radna
ploca univer 18mm
bukva,kantovana ABS trakom
debljne 2 mm
Stolica skolska klasik konstrukcija
plastificirana metalna kutija
18/18/1,5mm(okrugla cev)

j.mer
e

količi
na

Jedinič
na cena
bez
pdv-a

Jedinič Ukup
na cena no bez
sa pdv- pdv-a
om

Ukup
no sa
pdvom

60
kom

70
kom
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Katedra (lider),sa
policom,120x60cm,konstrukcija,eli
psaste cevi,38/20,radna ploca od
kom
univera 18mm,kantovana ABS
trakom od 2 mm

17

ukupno
Bez pdv-a:

din

Sa
dinara

pdv-om

:
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IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПOНУДУ
ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
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: Основна школа „ Филип Вишњић“, ул.Салвадора
Аљендеа бр.17,Београд -Понуда за
набавку добара–набавка школског
намештаја за потребе Основне школе“Филип Вишњић“, број 03/2017 - НЕ
ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца до 08.11.2017. године до 12,00 часова.
Отварање
понуда
обавиће
се
јавно
у просторијама
Ош“Филип
Вишњић“,Салвадора Аљендеа бр.17,Београд ,дана 08.11.2017.године у 13,00 ч.
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.
Понуда мора бити сачињена у складу са конкурсном документацијом. Обрасци
који су саставни део Конкурсне документације морају бити попуњени,
потписани и оверени печатом понуђача.
ПАРТИЈЕ
Набавка није обликована по партијама.
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.
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Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која
документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Основна школа
„ Филип Вишњић“, Салвадора Аљендеа 17,Београд , са назнаком:
„Измена понуде за набавку добара – набавка школског намештаја за
потребе Основне школе „Филип Вишњић“ број 03/2017- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за набавку добара –набавка школског намештаја за
потребе Основне школе „Филип Вишњић“, број 03/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за набавку добара- набавка школског намештаја за потребе
Основне школе „Филип Вишњић“, број 03/2017- НЕ ОТВАРАТИ”или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара –набавка школског
намештаја за потребе Основне школе „Филип Вишњић“, број 03/2017- 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.

НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је по испоруци, у року не дужем од 45, на основу документа
који испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука добара. Плаћање се
врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција за испоручена добра не може бити краћа од 12 месеци од
дана испоруке добара.
.
Захтев у погледу рока и места испоруке добара
Рок испоруке добара не може бити дужи од 15 дана од дана закључења
уговора. Место испоруке – на адресу наручиоца: Основна школа „Филип
Вишњић“, Салвадора Аљендеа 17, 11000 Београд.
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.
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
7

предметне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без
пореза на додату вредност.
У цену су урачунати сви трошкови испоруке предмета набавке. Цена
је фиксна и не може се мењати.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач
је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.
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“
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
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок
плаћања, а ако су им и ти елементи исти најповољнија понуда биће изабрана
жребањем („извлачењем из шешира“).
РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор,
најкасније у року од 8 (осам) дана од дана доношења одлуке о додели уговора.
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V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за набавку добара–
набавка школског намештаја за потребе Основне школе „Филип Вишњић“ ,
број 03/2017
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

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 понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

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

вредности
извршити

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
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

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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1) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: добра - набавка школског намештаја
за потребе Основне школе „Филип Вишњић“, број 03/2017

Укупна цена без ПДВ-а

_______________________

Укупна цена са ПДВ-ом

_______________________

Рок и начин плаћања:рок плаћања је по
испоруци,у року не дужем од 45 дана,на
основу
докумената
који
испоставља
понуђач,а којим је потврђена испорука
добара.Понуђачу
није
дозвољено
да
захтева аванс.
Рок испоруке ( не може бити дужи од 15
дана од дана закључења уговора)
Рок важења понуде

___ дана (не краћи од 30 дана
од дана отварања понуде)

Место и начин испоруке

ОШ
„
Филип
Вишњић“Салвадора Аљендеа
бр.17 , Београд

___

Гарантни период ( не краћи од 12 месеци од
дана испоруке добара )

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет
набавке обликован у више партија, понуђачи ће
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
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VI Образац структуре цене
Opis karakteristika dobara –
predmeta nabavke

Dvosed klupa dvosed
,130x50cm,plastificirana metalna
kutija 20x20x15mm,kvadratna cev
,sa dve kukice zaranceve,radna
ploca univer 18mm
bukva,kantovana ABS trakom
debljne 2 mm
Stolica skolska klasik konstrukcija
plastificirana metalna kutija
18/18/1,5mm(okrugla cev)

j.mer
e

količi
na

Jedinič
na cena
bez
pdv-a

Jedinič Ukup
na cena no bez
sa pdv- pdv-a
om

Ukup
no sa
pdvom

Sa pdv-om :

dinara

60
kom

70
kom

Katedra (lider),sa
policom,120x60cm,konstrukcija,eli
psaste cevi,38/20,radna ploca od
kom
univera 18mm,kantovana ABS
trakom od 2 mm
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ukupno
Bez pdv-a:

Напомена:позиције
подразумевају:утовар,истовар,транспорт,испорука
на
адреси наручиоца,као и сви остали трошкови који могу настати на основу ове
набавке.

Датум :

М.П.

ПОНУЂАЧ

13

МОДЕЛ УГОВОРА
О НАБАВЦИ ДОБАРА
Набавка школског намештаја за потребе Основне школе
„Филип Вишњић“
Закључен дана: ___________ 2017. године, између уговорних страна:
- Основна школа „Филип Вишњић“,са седиштем у Београду , Салвадора
Аљендеа бр.17.,
Матични број 07004427, ПИБ100210152, кога заступа
директор Весна Милић (у даљем тексту: Наручилац) са једне стране и
- __________________________________________________ (самостално /са
понуђачима из групе понуђача / са подизвођачима/подизвршиоцима), матични
број: _________________ ПИБ:_______________,
број рачуна___________________ код банке___________________
кога заступа директор ________________, са друге стране, (у даљем тексту:
Испоручилац )
Члан 1.
Уговорне стране констатују да је Наручилац Одлуком о додели уговора дел.бр.
_________________ од 2017. године, изабрао Испоручиоца као најповољнијег
Понуђача за набавку и испоруку добара –набавка школског намештаја за
потребе ОШ „ Филип Вишњић“ Салвадора Аљендеа 17,Београд, по
спроведеном поступку набавке број 03/2017.
Члан 2.
Предмет уговора је испорука добара – набавка школског намештаја за
потребе ОШ „ Филип Вишњић“, по спецификацији усвојене понуде Испоручиоца
бр. _________________, заведене од стране Наручиоца, под дел. бр.
__________________, дана ______________.
Члан 3.
Вредност добара без урачунатог ПДВ-а је __________________ (словима)
__________________, износ урачунатог ПДВ-а је _______________________,
тако да укупна уговорена вредност добара са пдв-ом износи ______________
________________( словима )_____________________динара.
Вредност из става 1. Овог члана утврђена је на основу количина и јединичних
цена из усвојене понуде.
Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене фиксне и непроменљиве до
коначног извршења уговорене обавезе.
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Члан 4.
Рок плаћања је по испоруци, у року не дужем од 45, на основу документа
који испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука добара. Плаћање се
врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Члан 5.
Испоручилац се обавезује да добра која су предмет уговора, испоручи у уговореном стању, у свему са достављеном Понудом, у свом трошку, у року од
________________ дана ( максимално 15 дана од дана закључења уговора),
на адресу : Основна школа « Филип Вишњић»,Салвадора Аљендеа бр.17 ,
Београд .
Испоручена добра морају бити нова, некоришћена без икаквих оштећења или
производних недостатака.
Члан 6.
Комисија за квалитативни и квантитативни пријем добара образована од стране Наручиоца, извршиће преглед испоручених добара о чему ће бити сачињен
Записник о квалитативном и квантитативном пријему добара, а који ће бити потписан од стране овлашћених представника Наручиоца и Испоручиоца.
Записником о квалитативном и квантитативном пријему испоручених добара
потврђује се пријем испоручених добара у уговореном броју и уговореном квалитету.
Комисија сачињава Записник у два примерка који потписују сви чланови Комисије и представник Испоручиоца, од чега по један примерак задржава свака уговорна страна.
Представници Комисије за квалитативни и квантитативни пријем добара, контролу добара врше бројањем и појединачним прегледом добара која су предмет
уговора.
У Записнику се мора констатовати да испоручена добра у погледу количине и
квалтета у свему у складу са Уговором и понудом Испоручиоца.
У случају да Комисија утврди да постоје недостаци испоручених добара у погледу броја испоручених добара, оштећења, квалитета и друго, она не сачињава записник о квалитативном и квантитативном пријему, већ сачињава рекламациони записник у којем наводи у чему испорука није у складу са уговореном.
Испоручилац је у обавези да недостатне наведене у рекламационом записнику отклони најкасније у року од 5 ( пет ) дана, односно Испоручилац ће бити дужан да о свом трошку у наведеном року ( 5 дана ) достави робу уговореног квалитета.
По отклањању недостатака сачиниће се Записник о квалитативном и квантитативном пријему.
За све уочене недостатке – скривене мане, а које нису биле видљиве у моменту пријема већ су се испољиле током употребе, Наручилац ће Испоручиоцу
доставити рекламацију са рекламационим записником.
Испоручилац је дужан да у року од 5 ( пет ) дана од дана пријема рекламације
отклони недостатке или да рекламирана добра замени новим добрима која су у
складу са уговореним квалитетом и карактеристикама.
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Члан 7.
Гарантни рок за испоручена добра износи ____________ ( не краћи од 12 месеци ) рачунајући од дана испоруке предметних добара.
Члан 8.
У случају да Испоручилац не испоручи добра уговореног квалитета и у уговореном року дужан је да наручиоцу надокнади насталу штету и за сваки дан закашњења плати 2 промила, а највише до 5% од вредности уговореног посла.
Члан 9.
Свака од уговорних страна може једнострано да раскине уговор у случају када
друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.
О раскиду уговора, уговорна страна је дужна да писаним путем обавести другу
Уговорну страну. Уговор ће се раскинути по протеку 15 ( петнаест ) дана од дана
пријема писаног обавештења о раскиду уговора.
Члан 10.
За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе

Закона о облигационим односима.
Члан 11.
Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим
уговором настојати да реше мирним путем, у сврху добре пословне сарадње.
У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из
овог уговора решаваће Основни суд у Београду.
Члан 12.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна и закључује се до момента набавке свих добара која представљају предмет овог уговора.
Члан 13.
Овај уговор је сачињен у 6 ( шест ) истоветних примерака, од којих по три
примерка задржава свака уговорна страна.

За Наручиоца

_____________________

За Испоручиоца

М.П.

___________________
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ 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 набавке добара – набавка школског намештаја за потребе Основне
школе „Филип Вишњић“ , број 03/2017, поднео независно, без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

.
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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