РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ПАРАЋИН
општине Параћин
Управа за инвестиције и одрживи развој
Дана: 31.5.2021.год.
Параћин

Предмет: Захтев за достављање понуда за ЈН бр. 06/2021 – Набавка промотивног материјала за
ђаке прваке ради спровођења промоције безбедности саобраћаја у основним школама на
основу чл. 27. став 1) ЗЈН ("Сл. гласник РС"бр.91/2019)
Поштовани,
Позивамо Вас да за наручиоца Управу за инвестиције и одрживи развој, доставите најкасније до
04.06.2021. године до 11:00 часова, понуду за набавку промотивног материјала за ђаке прваке
ради спровођења промоције безбедности саобраћаја у основним школама, а у складу са чл. 27.
став 1) ЗЈН ("Сл. гласник РС"бр.91/2019), јер се ради о набавци испод прагова до којих се закон не
примењује.
Попуњене обрасце тражене овим Захтевом за достављањем понуда можете да доставите
попуњене и скениране на е-маил: investicijeparacin@gmail.com или непосредно у згради Општине
Параћин (канцеларија бр.63) уз обавезно навођење назива набавке или поштом на адресу: Управа
за инвестиције и одрживи развој, ул. Томе Живановићa бр.10., 35250 Параћин, Радна група за
јавне набавке
Понуда мора да садржи:
- Попуњен Образац бр.2. – Техничка спецификација услуга
- Попуњен и потписан Модел уговора

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

прилог 2.

Набавка промотивног материјала за ђаке прваке

Ред.
бр.
1.

ОПИС ПОЗИЦИЈА

Количина

Комад

900

Комад

900

Јед. цена
без ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

Набавка промотивног материјала за ђаке
прваке и то комплета који треба да садржи :
-флуоросцентни
прслук
са
ретрорефлектујућим тракама (жути) од
полиестера са наштампаним грбом општине
Параћин на левој страни.
Прслук треба да буде прилагођен деци од 7
до 8 година узраста.
Испорука на адресу Наручиоца, цена по
комаду улази у трошкове испоруке.
Плаћање по испоруци.

2.

Јед.
мера

Набавка украсних кеса према спецификацији
Наручиоца у колорној штампи 4/0 на папиру
који се савија у облику кесе формата В2,
димензија 38х25х9 или одговарајуће, од
материјала
кунстдрук
170
gr/m²
,
класификација: сјајна, са ручицама од канапа
шњур.
Испоручилац обезбеђује
формирање кесе.

и

папир

за

Плаћање по комаду испоручене кесе са
одштампаним текстом и амблемом по
избору Наручиоца.
УКУПНО ПОНУЂЕНИ ИЗНОС БЕЗ ПДВ-А
ИЗНОС ПДВ-А
УКУПНО ПОНУЂЕНИ ИЗНОС СА ПДВ-ОМ

Дана: _______________

М.П.

Потпис Привредног субјекта

_________________________
1.1.

Техничка спецификација

Услуге које су предмет набавке се набављају у складу са чл. 27. став 1) Закона о јавним набавкама
("Сл.гласник РС" бр.91/2019) и Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке општине
Параћин бр. 110-20/2020-III oд 21.09.2020.год., јер се ради о услугама чија је вредност испод
прагова до који се Закон о јавним набавкама не примењује.
Предвиђене услуге је неопходно набавити у складу са Програмом Управе за инвестиције и
одрживи развој општине Параћин за 2021. годину.
Предмет набавке је промотивни материјал за ђаке прваке ради спровођења промоције
безбедности саобраћаја у основним школама општине Параћин (флуоресцентни прслук са
ретрорефлектујућим тракама (жути) и набавка украсних кеса.
1.2. Квалитет извршених услуга
Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
Привреди субјект је дужан да услуге који су предмет ове јавне набавке, достави благовремено,
квалитетно у складу са правилима струке, добрим пословним обичајима и пословном етиком и у
складу са свим важећим законским прописима који регулишу ову област, гарантује да ће услуге
имати она својства каква су предвиђена јавном набавком у складу са понудом и траженом
спецификацијом, да ће бити нова и неоштећена.
Квантитативну и квалитативну контролу извршених услуга, извршиће овлашћени представник
Наручиоца уз присуство представника Извршиоца.
1.3. Рок на који је закључује уговор
Извршилац је у обавези да своје услуге изврши у року од 10 дана од дана потписивања уговора.
1.4. Финансијско обезбеђење
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која
мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора
бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 3% од
укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Привредни субјект наводи у
меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда [средство
обезбеђења за озбиљност понуде треба да траје најмање колико и важење понуде].
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду у случају да Привредни субјект одустане од своје
понуде у року важења понуде, не достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни
избор привредног субјекта у складу са чланом 119. овог закона, неосновано одбије да закључи
уговор о јавној набавци или не достави обезбеђење за извршење уговора о јавној набавци.
Наручилац ће вратити менице Привредним субјектима са којима није закључен уговор, одмах по
закључењу уговора са изабраним Привредним субјектом. Уколико Привредни субјект не достави

меницу са меничним овлашћењем, понуда ће бити одбијена.
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла – Привредни субјект се обавезује у
тренутку закључења уговора преда Наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу за добро
извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења и овлашћења
Народне банке Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз
исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним
износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија
картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју пружалац услуга наводи
у меничном овлашћењу – писму. Меница мора бити са клаузулама – безусловна, неопозива,
платива на први позив и без права на приговор у корист Наручиоца, са роком важења 15 дана
дужим од дана завршетка радова који су предмет вршења услуге надзора.
У случају наступања услова за продужење рока завршетка услуге, Привредни субјект је у обавези
да продужи важност меничног овлашћења.

* Пример флуопрслука :

Модел лица кесе:

МОДЕЛ УГОВОРА
ЈН 06/2021
Набавка промотивног материјала за ђаке прваке ради спровођења промоције безбедности
саобраћаја у основним школама
Уговорне стране:
1. Управа за инвестиције и одрживи развој општине Параћин, Ул. Томе Живановића бр. 10, ПИБ
100876853, матични број 07184654, коју заступа Марија Дезелин, в.д заменицa начелника (у
даљем тексту: Наручилац) и
2. _______________________________, са седиштем у _________________, у улици
____________________________, бр. _________, ПИБ:__________________, матични број:
___________________, текући рачун рачуна: _______________________ отворен код пословне
банке:________________________,
Телефон:___________________,
кога
заступа
________________________, (у даљем тексту: Извршилац)
Преамбула

Уговорне стране констатују да је:
- Наручилац спровео јавну набавку бр. 06/2021, у складу са чланом 59. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС”,бр.91/2019), објављеног јавног позива на сајту општине
Параћин, www.paracin.rs
- Наручилац Одлуком о додели уговора доделио уговор о јавној набавци Извршиоцу
услуге као најповољнијем привредном субјекту;
- средства за пружање предметних услуга обезбеђена финансијским планом Управе за
инвестиције и одрживи развој за 2021. годину.
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет овог Уговора је набавка промотивног материјала за ђаке прваке ради спровођења
промоције безбедности саобраћаја у основним школама, ЈН 06/2021 у складу са понудом која
чини саставни део овог Уговора.
Вредност услуга и начин плаћања
Члан 2.
Вредност уговора износи _______________ динара без ПДВ-а, односно _______________ динара са
ПДВ-ом.
Цене су фиксне и не могу се мењати. На уговорене цене из понуде се обрачунава ПДВ у складу са
важећим законским прописима. У цену услуга из понуде, укључени су сви трошкови за извршење
истих као што су трошкови самог рада, потрошног материјала, превоза, као и остали трошкови који
настају ангажовањем ресурса Извршиоца. Ове трошкове Извршилац не може посебно
фактурисати. Било које накнадно испостављање трошкова, Наручилац неће бити у обавези да
плати.
Члан 3.
Наручилац ће плаћање Извршиоца извршити у року предвиђеном Законом о роковима измирења

новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијмама од дана пријема правилно испостављене
фактуре у складу са овим уговором.
Члан 4.
Средство обезбеђења
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла – Привредни субјект се обавезује у
тренутку закључења уговора преда Наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу за добро
извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења и овлашћења
Народне банке Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз
исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним
износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија
картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју пружалац услуга наводи
у меничном овлашћењу – писму. Меница мора бити са клаузулама – безусловна, неопозива,
платива на први позив и без права на приговор у корист Наручиоца, са роком важења 15 дана
дужим од дана завршетка радова који су предмет вршења услуге надзора.
У случају наступања услова за продужење рока завршетка услуге, Привредни субјект је у обавези
да продужи важност меничног овлашћења.
Подизвођач
Члан 5.
Извођач,
ће
део
услуга
извршити
преко
подизвођача
____________________________________________, са седиштем ______________________ у улици
_______________________ бр._______, ПИБ __________________, матични број ________________,
текући рачун број __________________, отворен код пословне банке _____________________, број
телефона _______________________________ кога заступа ____________________ (функција)
__________________________________ (име и презиме).
Извођач
намерава
да
извршење
дела
уговора
повери
подизвођачу
___________________________,
односно
део
уговора
који
се
односи
на
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
(навести које услуге по предмету или у количини, вредности или проценту)
Наручилац ће непосредно да изврши плаћања подизвођачу за део уговора који је он извршио у
износу од _________________ динара без ПДВ-а, односно __________________ динара са ПДВ-ом.
Извођач радова у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорних обавеза, без обзира на
учешће подизвођача.
Заједничка понуда
Члан 6.
На основу закљученог Споразума којим се привредни субјекти у заједничкој понуди међусобно и
према Наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке ради учешћа у поступку

предметне
јавне
набавке
измећу:__________________________
са
седиштем
у
_________________, у улици ______________________ бр.____, и ___________________________
са седиштем у _________________, у улици ______________________ бр.____,
и
__________________________
са
седиштем
у
_________________,
у
улици
______________________ бр.____.
Уговорне стране су се сагласиле да у предметној јавној набавци наступа члан групе понуђач:
____________________________________
и
заједнички
пуномоћник
__________________________који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем.
Сви чланови групе привредних субјеката у групи солидарно су одговорни Наручиоцу за извршење
уговора о јавној набавци.
Рок извршења услуга
Члан 7.
Извршилац је у обавези да своје услуге изврши у року од 10 дана од дана потписивања уговора.
Обавезе наручиоца
Члан 8.
Наручилац се обавезује да Извршиоцу плати уговорену цену за извршене услуге под условом и на
начин одређен чл. 2. и 3. овог уговора.
Права и обавезе извршиоца
Члан 9.
Извршилац се обавезује:
- да услуге из члана 1. овог уговора изведе у свему у складу са понудом која чини саставни део
овог уговора;
- да услуге из члана 1. овог уговора, изведе стручно и квалитетно својом радном снагом техничком
подршком, у свему према прописима, правилима струке, техничким условима и стандардима који
важе за ту врсту посла.
Члан 10.
Извршилац је у оквиру понуђене и уговорене цене за пружање предметне услуге, такође дужан да
о свом трошку отклони сву штету трећим лицима, која настане за време и у вези са пружањем
овде уговорених услуга.
Члан 11.
Уколико Извршилац не пружи своје услуге у складу са чланом 4. овог уговора, Наручилац стиче
право једностраног раскида овог уговора, уз подношења захтева за накнаду штете, при чему овај
уговор има снагу извршне исправе, што Извршилац признаје без права приговора.
Раскид уговора
Члан 12.
Уговор са закључује за набавку предвиђених услуга која су тренутно потребна Наручиоцу, а на
основу Програма, финансијског плана и Плана јавних набавки Управе за инвестиције и одрживи
развој за 2021. годину. Свака уговорна страна има право на једнострани раскид уговора у
складу за законом. Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној
страни и са отказним роком од 3 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи
основ за раскид уговора.

Члан 13.
Наручилац има право на једностран раскид уговора у следећим случајевима, што Извршилац
признаје без права приговора:
- ако Извршилац не пружа услуге у складу са усвојеном Понудом за пружање услуга и
-ако Извршилац предметне услуге пружа неквалитетно и не поступа по примедбама Наручиоца
- ако Извршилац не пружи своје услуге у складу са чланом 4. овог уговора.
Члан 14.
Сву штету која настане раскидом уговора сноси Извршилац, а овај уговор признаје за извршну
исправу без права приговора.
Прелазне и завршне одредбе
Члан 15.
За све што овим Уговором није изричито регулисано, примениће се одредбе Закона о
облигационим односима и других позитивно правних прописа. Уговарачи су сагласни да све
евентуалне спорове који настану из овог уговора реше мирним путем, а уколико до споразума не
дође, сагласни су да је надлежан суд према седишту Наручиоца.
Члан 16.
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнака примерка од којих 4 (четири) задржава Наручилац, а 2
(два) Извршилац услуга.
Наручилац
Управа за инвестиције и одрживи развој
__________________________________
Марија Дезелин, в.д заменицa начелника

Извршилац
____________________________

