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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Општина Прибој
Адреса: Прибој, ул. ''12. јануара'' бр. 108
Интернет страница наручиоца: www.priboj.rs
1.2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
1.3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 2/2016 је набавка услуга - Набавка кредита за
финансирање дефицита текуће ликвидности
1.4. Контакт
Лице за контакт: Рада Милинковић
Телефон/факс: 033 2452 341 локал 145
E-mail адреса: finansijesopb@ptt.rs
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 2/2016 је набавка услуга
Набавка кредита за финансирање дефицита текуће ликвидности
Ознака и назив из општег речника набавки: 66113000 – услуге одобравања кредита

2.2. Партије
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
3.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.
ЗАКОНА
3.1.1. 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:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75.
став 1. тачка 1) Закона);
2) 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 (члан 75. став 1. тачка 2) Закона);
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуде (члан 75. став 1. тачка 3) Закона);
4) 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 (члан 75. став 1.
тачка 4) Закона);
5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке (члан 75. став 1. тачка 5) Закона) - Вaжећа дозвола Народне банке Србије за обављање
делатности која је предмет јавне набавке;
6) 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, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (члан 75. став. 2
Закона).
3.1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов
из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача.
3.1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају
заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
3.2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са
чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац бр. 2), којом под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у
поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном
документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона - вaжећа дозвола Народне
банке Србије за обављање делатности која је предмет јавне набавке, коју доставља у виду
неоверене копије.
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.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву
подизвођача (Образац бр. 3), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену
печатом.
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.

4. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
4.1. ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДА
Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда објављеном на
Порталу јавних набавки од 22.02.2016. године, интернет страници наручиоца и у складу са
конкурсном документацијом.
Конкурсна документација се преузима преко Портала јавних набавки и интернет
странице наручиоца www.priboj.rs

4.2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуде се подносе непосредно или путем поште, на адресу: Општина Прибој,
ул. ''12. јануара'' бр.108, 31 330 Прибој, са назнаком:
„Не отварај - Понуда за јавну набавку услуга - Набавка кредита за финансирање
дефицита текуће ликвидности - ЈН број 2/2016,,
Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На
полеђини коверте навести назив и пуну пословну адресу понуђача, као и име особе за
контакт и број телефона. Понуђач може поднети само једну понуду.
Понуде се подносе у року од 10 дана од дана објављивања позива за подношење
понуда и конкурсне документације на Порталу јавних набавки, односно до 03.03.2016.
године до 12,00 часова.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца
најкасније 03.03.2016. године до 12,00 часова. Неблаговремене понуде неће се отварати
и по окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу, са назнаком да је понуда
поднета неблаговремено.
4.3. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Јавно отварање понуда спроводи се истог дана по истеку рока за подношење
понуда, 03.03.2016. године у просторијама Општине Прибој, Прибој, ул.''12. јануара''
бр. 108, са почетком у 12,10 часова.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени
представници понуђача који су дужни да пре почетка отварања понуда, Комисији за
јавну набавку доставе у писаној форми пуномоћје оверено и потписано од стране
овлашћеног лица понуђача.
Рок за доношење Одлуке о додели уговора је најкасније 10 дана од дана
отварања понуда.
Записник о отварању понуда доставиће се понуђачима у року од три дана од
дана окончања поступка јавног отварања понуда, односно одмах, присутним
понуђачима.
4.4. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Рок за доношење Одлуке о додели уговора је најкасније 10 дана од дана отварања
понуда.
4.5. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском
језику
Поступак се води на српском језику.
4.6. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ
Обавезну садржину понуде чине:
- Образац понуде,
- сви докази (вaжећа дозвола Народне банке Србије за обављање делатности која је предмет
јавне набавке),
- потписани и оверени сви обрасци из конкурсне документације,
- предлог уговора о кредиту и
- план отплате кредита са обрачуном ефективне каматне стопе.

4.7. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА
ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА
Понуђач треба пажљиво да проучи конкурсну документацију, као и сва
упутства, обрасце, услове уговора и техничку спецификацију. Уколико понуђач не
испуни све тражене услове и не достави све доказе захтеване
конкурсном
документацијом, или достави понуду која према својој суштини не одговара конкурсној
документацији у свему, имаће за резултат одбијање понуде.
Потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и
прихватио све услове из конкурсне документације. Накнадне рекламације, које су
последица нетачно и недовољно прикупљених информација, или погрешно процењених
околности или услова, односно недовољног знања, наручилац ће одбити као
неосноване.
Сви појединачни обрасци који су саставни део понуде треба да буду читко и у
потпуности попуњени, потписани и оверени печатом на свакој страни.
Сваки упис у текст, брисање или уписивање преко постојећег текста ће бити
важећи само ако је исти оверила печатом и парафирала овлашћена особа.
Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани тако да се не
могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови односно
прилози, а да се видно не оштете листови или целина тих докумената.
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је
понуда изабрана као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију
свих или појединих доказа.
Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама,
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је
понуда изабрана као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију
свих или појединих доказа о испуњености услова.
4.8. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуда са варијантама није дозвољена.
4.9. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни
конкурсну документацију, дужан је да без одлагања, измене или допуне објави на
Порталу јавних набавки и својој интернет страници.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана
пре истека рока за подношење понуде, наручилац је дужан да продужи рок за
подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока на Порталу јавних набавки
и својој интернет страници.
4.10. 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, најкасније пет дана пре
истека рока за подношење понуда, на адресу наручиоца: Општина Прибој, ул. ''12.
Јануара'' бр. 108, 31 300 Прибој, или лично на писарници Услужног центра општине
Прибој.
Наручилац ће на захтев заинтересованом лицу доставити одговор у писаном
облику или електронски, у року од 3 дана од дана пријема захтева, а истовремено ће ту
информацију објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.
4.11. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ
Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писаним
обавештењем пре истека рока за подношење понуда.
Обавештење се подноси у затвореној коверти, на исти начин на који се доставља
понуда, са назнаком ,,Измена понуде,, или ,,Повлачење понуде,, за јавну набавку Набавка кредита за финансирање дефицита текуће ликвидности, ЈН број 4042/2016 - Не отварај,,.
4.12. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуду може поднети понуђач који наступа самостално. Понуђач који је
самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди, или
као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
4.13. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично
поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди 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.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између
наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних
услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона
о јавним набавкама, а доказ о
испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће
извршити преко подизвођача.

Понуђач у потпуности одговара за извршење уговореног посла наручиоцу без
обзира на број подизвођача.
4.14. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75.
став 1. тачке 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог
услова.
Ако група понуђача подноси заједничку понуду, мора поднети Споразум којим
се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке, а који обавезно садржи податке о члану групе који ће бити носилац посла,
односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, понуђачу који ће у име групе
понуђача дати средства обезбеђења, понуђачу који ће издати рачун, рачуну на који ће
бити извршено плаћање, као и обавезама сваког понуђача из групе понуђача за
извршење уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно
према наручиоцу.
4.15. НОМИНАЛНА КАМАТНА СТОПА И ТРОШКОВИ КРЕДИТА
Номиналну каматну стопу исказати на годишњем нивоу, са објашњењем да ли се
може мењати у току трајања уговора о кредиту. За понуђену променљиву номиналну
каматну стопу, неопходно је објаснити начин њеног формирања. Уколико се формира
на бази неке референтне каматне стопе, за обрачун употребити референтну стопу која
је формирана на дан објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних
набаки, односно 22.02.2016. године.
Трошкови кредита морају бити наведени по врстама са стопом која се користи за
њихов обрачун.
4.16. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена кредита. Цена
кредита је ефективна каматна стопа, која је обрачуната сагласно одлуци НБС о њеном
обрачуну.
Ефективна каматна стопа кредита (ЕКС) - 100 бодова
Вредновање понуда биће извршено пo формули:
ВП = ЕКС најнижа понуђена / ЕКС понуђена x 100
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом
кредита, наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће
изабрати понуду понуђача који је понудио најниже трошкове кредита
(провизије/накнаде). У ситуацији када постоје две или више понуда са истим

трошковима кредита, наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин
што ће изабрати понуду понуђача који је понудио краћи рок за одобравање кредита.
4.17. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ
Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у
понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди, одбиће
давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у
понуди, чуваће 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 понуда.
4.18. КОМУНИКАЦИЈА
Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова
јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или
факсом.
4.19. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре
истека рока за подношење понуде.
Наручиоцу се може обратити у писаном облику на адресу: Општина Прибој, ул.
''12. јануара'' бр. 108, 31 330 Прибој, или mail finansijesopb@ptt.rs
Наручилац је дужан да заинтересованом лицу пошаље одговор у писаном
облику, или путем mail-а, у року од три дана од дана пријема захтева, а истовремено
ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.
4.20.

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана.
4.21. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА
ПОНУДА, КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи
при прегледању, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид)
код извођача, односно његовог подизвођача.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања
понуда.

4.22.

ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, у
складу са одредбама члана 148. до 156. Закона о јавним набавкама.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике
Србије уплати таксу у износу од 40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57,
шифра плаћања: 153, по моделу: 97, позив на број: 97 50-016, сврха уплате: Републичка
административна такса, са назнаком набавке на коју се односи, прималац: Буџет
Републике Србије).
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу
јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
4.23. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен
уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту
права.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

5. КРЕДИТНИ ЗАХТЕВ

1. Подаци о наручиоцу: Општина Прибој, Прибој, ''12. јануара'' бр. 108
2. Правни основ задуживања:
1. Мишљење Министарства финансија – Управа за јавни дуг, о задуживању број 401265/2016-001, од 17. фебруара 2016. године
2. Одлука о задуживању Општине Прибој, 01 број: 06-25, од 19.02.2016. године
3. Одлука о покретању поступка јавне набавке број: 404-2/2016, од 22.02.2016. године

3. Крајњи корисник средстава кредита је Општина Прибој.
4. Намена кредита је финансирање дефицита текуће ликвидности услед
неуравнотежености кретања у јавним приходима и јавним расходима буџета општине
Прибој.
5. Износ кредита је 29.000.000,00 динара, валутна клаузула се прихвата, а за
прерачун у динаре користиће се одговарајући средњи девизни курс Народне банке
Србије, формиран на дан објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних
набавки, односно 22.02.2016. године

6. Рок коришћења кредита је до 31.12.2016. године
7. Рок повлачења средстава кредита је једнократно, одмах по одобрењу.
8. Динамика отплате кредита је у 3 једнаке месечне рате, с тим да прва рата
доспева 28.10.2016. године, друга рата 28.11.2016. године и трећа рата 27.12.2016.
године
9. Инструмент обезбеђења кредита су
буџетски приходи и примања испостављањем уговорног овлашћења за задужење подрачуна Извршења буџета
општине Прибој, овереног од стране Управе за трезор Министарства финансија и
привреде
10. Обавезе банке:
− Редовно извештавање Зајмотражиоца о свим променама на рачуну кредита,
рачунима обавеза по кредиту, као и на рачунима депозита
− Благовремено обавештавање о изменама пословне политике банке, које могу
проузроковати измену уговорених услова коришћења кредита, уз могућност
Зајмотражиоца да откаже коришћење услуга банке, без додатних трошкова.

Образац бр. 1
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Назив Понуђача:______________________________________________________________
Седиште Понуђача: ___________________________________________________________
Адреса седишта Понуђача: _____________________________________________________
Матични број: ________________________________________________________________
Порески идент. број (ПИБ): ____________________________________________________
Текући рачун и банка:__________________________________________________________
Овлашћено лице (потписник уговора):___________________________________________
Особа за контакт, телефон, е-mail: _______________________________________________
На основу објављеног позива за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга –
Набавка кредита за финансирање дефицита текуће ликвидности
ЈН број 2/2016, достављамо
ПОНУДУ бр. ____________ од ___.___.2016. године
Да квалитетно извршимо услугу у складу са наведеним условима из конкурсне документације,
поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:

а) самостално б) са подизвођачем в) као група понуђача

(заокружити једну од понуђених опција)

1. УСЛОВИ ЗАДУЖИВАЊА
1.1. Износ кредита:

29.000.000,00 динара

1.2. Номинална каматна стопа:
а. у % на годишњем нивоу

_____________________________

б. да ли је фиксна или променљива

_____________________________

в. начин формирања променљиве каматне стопе (у случају коришћења референтне
каматне стопе, применити стопу формирану на дан 22.02.2016. године)

_____________________________________________________________________
_____
1.3. Трошкови кредита (провизије/накнаде)
a) ________________________________________ висина ____________________________
б) ________________________________________ висина ____________________________
в) ________________________________________ висина ____________________________
г) ________________________________________ висина ____________________________

Укупни трошкови кредита: ________________________
1.4. Ефективна каматна стопа:

_______________________ % годишње

1.5. Укупан износ кредита
(главница+камата+трошкови):

_______________________ динара

1.6. Инструмент обезбеђења кредита су

буџетски приходи и примања испостављањем уговорног овлашћења за задужење подрачуна Извршења буџета
општине Прибој, овереног од стране Управе за трезор Министарства финансија и
привреде

2. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

2.1. Рок важења понуде је

__________ дана

2.2. Рок одобравања кредита је

__________ дана

3. ПРИЛОГ

да/не

3.1. Предлог уговора о кредиту

________

3.2. План отплате кредита са обрачуном ефективне каматне стопе

________

Место: ________________
Дана: _________________

Потпис овлашћеног лица
__________________________

М.П.

Образац бр. 2

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач___________________________________________________________ у поступку јавне
набавке - Набавка кредита за финансирање дефицита текуће ликвидности, број 2/2016,
испуњава све услове из члана 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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;
3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве
позива за подношење понуде;
4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права
интелектуалне својине.
Место:_____________

Понуђач

Датум,_____________

_____________________

М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац бр. 3
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛAНА 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________у поступку јавне набавке
- Набавка кредита за финансирање дефицита текуће ликвидности, број 2/2016, испуњава
све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом
за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани 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;
3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објаве позива за подношење понуде;
4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).
5) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права
интелектуалне својине.

Место:_____________ __
Подизвођач
Датум,_______________

М.П.

_____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

Образац бр. 4

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ ИЛИ ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Назив подизвођача/ понуђача из групе понуђача: ________________________________________
Адреса седишта подизвођача/понуђача из групе понуђача :________________________________
__________________________________________________________________________________
Матични број: _____________________________________________________________________
Порески идентификациони број ( ПИБ ): _______________________________________________
Број рачуна и банка код које се води:__________________________________________________
Особа за контакт, телефон и e- mail :___________________________________________________
Овлашћено лице ( потписник уговора ):________________________________________________
У понуди ће подизвођач извести следећи део набавке: ___________________________________
_________________________________________________________________________________ ,
што износи _______% укупне вредности набавке

Место: ___________________
Дана, ____________________

Потпис овлашћеног лица
_________________________
М.П.

Напомена: За подизвођаче или понуђаче из групе понуђача дозвољено је копирање овог обрасца.

Образац бр. 5

ИЗЈАВА
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Понуђач___________________________________________________________________________
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављује да је у поступку јавне набавке
мале вредности добара – Набавка кредита за финансирање дефицита текуће ликвидности, дао
независну понуду.

Место: ___________________
Дана, ____________________

Потпис овлашћеног лица
_____________________
М. П.

Напомена: У случају да понуђач наступа са подизвођачем или понуђачем из групе
понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе
понуђача и подизвођача и оверена печатом.
За подизвођаче или понуђаче из групе понуђача дозвољено је копирање овог обрасца.

Образац бр. 6

Назив понуђача:_____________________________________________________________
Трошкови припреме понуде
Ред.
бр.

Врста трошкова

Износ
(у динарима)

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: ___________________
Дана, ____________________

Потпис овлашћеног лица
______________________
М.П.

