Спецификација:



CEKOS

годишња везана претплата на часопис Informator, часопис PDV и програм Ekspert 1 пакет
 годишња везана претплата на часопис Informator, часопис PDV и програм Ekspert
свака наредна претплата - 2 пакета
 Програм Ekspert свака наредна претплата – 9 комадa

Издавач: CEKOS IN DOO PRIVREDNO DRUŠTVO ZA IZDAVAČKU DELATNOST I
EKONOMSKI KONSALTING, BEOGRAD (STARI GRAD), Светогорска 28, 11000 Београд
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Образац 1

ИЗЈАВА ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА У ПОСТУПКУ
НАБАВКЕ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ1
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да Привредни субјект
__________________________________________ (навести назив привредног субјекта) у
поступку набавке на коју се Закон не примењује број 5/21 чији је предмет набавка добра Часописи, стручна литература и публикације - CEKOS:
1) Да привредни субјект и његов законски заступник није осуђиван у периоду од претходних
пет година од дана истека рока за подношење понуда; за кривично дело које је извршио као
члан организоване криминалне групе и кривично дело удруживање ради вршења кривичних
дела; за кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, за кривично дело злоупотребе
у вези са јавном набавком, за кривично дело примања мита у обављању привредне
делатности, кривично дело давања мита у обављању привредне делатности, за кривично
дело злоупотребе службеног положаја, за кривично дело трговине утицајем, за кривично дело
примања мита и кривично дело давања мита, за кривично дело преваре, за кривично дело
неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности, за кривично дело преваре у
обављању привредне делатности и за кривично дело пореске утаје, за кривично дело
тероризма, за кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких дела, за
кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и за кривично дело
терористичког удруживања, за кривично дело прања новца, за кривично дело финансирања
тероризма, за кривично дело трговине људима и за кривично дело заснивања ропског односа
и превоза лица у ропском односу.
2) Да је привредни субјект измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално
осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним
прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне;
3) Да привредни субјект у периоду од претходне две године од дана истека рока за подношење
понуда, није повредио обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног
права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене зараде или
других обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу с одредбама међународних
конвенција;
4) Да не постоји сукоб интереса у смислу члана 50. Закона о јавним набавкама, који не може
да се отклони другим мерама;
5) Да привредни субјекат није покушао да изврши непримерен утицај на поступак одлучивања
инвеститора или да дође до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у
поступку јавне набавке или је доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које
се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе уговора;
6) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар и нема
забрану обављања делатности.

У случају заједничке понуде (група привредних субјеката), потребно је да се изјава привредног субјекта
о испуњавању услова у поступку набавке на коју се закон не примењује копирају у довољном броју примерака,
да се попуне, овере печатом и потписом овлашћеног лица, за сваког привредног субјекта из групе.
1
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Привредни субјект је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана, од дана настанка
промене у било којем од података наведених у овом обрасцу, о промени писмено обавести
Инвеститора и да промену документује на прописан начин.

Место и датум:

2

Привредни субјект: Печат2 и потпис

Напомена: Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна већ препоручена
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Образац 2
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
НЕЗЈН 5/21 Часописи, стручна литература и публикације - CEKOS

Назив привредног субјекта:
Седиште
(адреса, поштански број):
Лице за контакт, телефон,
факс, е-mail:
Порески
идентификациони
број / матични број:
Број рачуна и назив банке
У складу са Позивом за достављање понуде за набавку добара Часописи, стручна
литература и публикације - CEKOS – НЕЗЈН 5/21, дајемо понуду како следи:
____________________ РСД без ПДВ-а
Укупна понуђена цена
____________________ РСД са ПДВ-ом
ПДВ:

_______ %
Заокружити изабрани начин плаћања и уписати број
дана:

1. након целокупне испоруке, односно по реализацији
Начин плаћања:
(уписати рок за плаћање, не
краћи од 30 ни дужи од 45
дана)

у року од ____ дана од датума пријема исправног
рачуна на износ плаћања и потписаног Записника о
пријему и успешно извршеној инсталацији пакета
(Програма Ekspert)
ИЛИ

2. у виду аванса у износу од 100% од укупне понуђене
цене који ће бити плаћен након пријема
наруџбенице у року од ____ дана од датума
пријема следећих докумената:
 предрачуна на износ аванса у 2 примерка;
 менице за повраћај аванса.
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У случају авансног плаћања наручилац ће
извршити плаћање пошто прими средство
обезбеђења за повраћај авансног плаћања.
Рок за испоруку/
инсталацију добара
(Рок испоруке не дуже од 10
дана)

Средство финансијског
обезбеђења
(Меница за повраћај аванса)

Рок испоруке часописа је ____ дана од дана његовог
публиковања на адресу Наручиоца.
Програм Ekspert се инсталира на рачунаре корисника у
року од 7 радних дана од датума пријема наруџбенице и
ажурира од стране добављача по потреби.
Уколико је изабран начин плаћања под редним бројем 2.
односно авансно плаћање, Привредни субјект приликом
пријема Наруџбенице, а најкасније пет дана од пријема,
доставља Наручиоцу бланко сопствену соло меницу, без
протеста, са потврдом пословне банке о регистрацији
менице и овлашћења, картоном депонованих потписа
пословне банке и меничним овлашћењем којим се
Наручилац овлашћује да меницу попуни у висини
плаћеног аванса са ПДВ-ом, без додатних услова за
исплату, са роком трајања 30 дана дужим од датума
испоруке, као средство финансијског обезбеђења за
повраћај аванса.
Наручилац не може да исплати ниједан износ пре него
што прими тражено средство обезбеђења за повраћај
авансног плаћања.
Сви трошкови по основу издавања средстава
финансијског обезбеђења иду на терет Привредног
субјекта. У случају неиспуњавања обавезе Наручилац
има право на наплату средстава обезбеђења за
повраћај
аванса
без
посебног
обавештавања
Привредног субјекта.

Период важења понуде
(не краће од 60 дана)

Место и датум:

3

_____ дана од датума отварања понуда.

Привредни субјект: Печат3 и потпис

Напомена: Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна већ препоручена
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Образац 3

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
1

2

3

4

5

6

7

Р.б.

Назив

Јединица
мере

Количина

Јединична цена
без ПДВ-а

Јединична цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

1.

Часопис Informator, часопис PDV и
програм Ekspert (2021. годинa)

пакет

1

___________

___________

___________

___________

2.

Часопис Informator, часопис PDV и
програм Ekspert свака наредна
претплата (2021. годинa)

пакет

2

___________

___________

___________

___________

3.

Програм Ekspert свака наредна
претплата(2021. годинa)

комад

9

___________

___________

___________

___________

УКУПНО :

___________

___________

Напомена 1: Уписане цене су са свим припадајућим трошковима потребним за извршење набавке.
Привредни субјект попуњава образац структуре цене на следећи начин:





у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а;
у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом;
у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са
траженим количинама (које су наведене у колони 3.) – укупан износ уписати у Образац 2;
у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражену ставку набавке тако што ће помножити јединичну цену са ПДВом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (наведене у колони 3.) - укупан износ уписати у Образац 2.

Место и датум:

Привредни субјект: Печат4 и потпис

Напомена 2: Прихватљива понуда мора да садржи цене за све позиције како је предвиђено у табели. У случају да постоји неслагање између
јединичние цене и укупне цене, јединична цена ће бити узета у обзир као исправна, а укупна цена ће бити исправљене према томе.

4

Напомена: Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна већ препоручена
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МОДЕЛ НАРУЏБЕНИЦЕ
____________________________________ (пословно име и седиште Привредног субјекта)
ПИБ: _______________________
Матични број: ________________
Број рачуна: _________________
е-mail: _________________
У складу са процедуром Контроле летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд
''Спровођење набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује'' - NAB.PROC.002,
Одлуке о издавању наруџбенице бр. NAB.00-48/___ од ___.___.2021. године у поступку
набавке на коју се Закон о јавним набавкама не примењује 5/21 Часописи, стручна
литература и публикације - CEKOS и ваше понуде бр. NAB.00-48/___ од ___.___.2021.
године, која чини саставни део ове наруџбенице, директор Наручиоца издаје:
НАРУЏБЕНИЦУ БРОЈ 5/21
под следећим условима:
У РСД
Р.б.

Назив

Јединица
мере

Кол

Jeдинична
цена без
ПДВ-а

Jeдинична
цена са
ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

1.

Часопис Informator,
часопис PDV и
програм Ekspert
(2021. годинa)

пакет

1

_______

_______

_______

________

2.

Часопис Informator,
часопис PDV и
програм Ekspert
свака наредна
претплата (2021.
годинa)

пакет

2

_______

_______

_______

________

3.

Програм Ekspert свака наредна
претплата (2021.
годинa)

комад

9

_______

_______

_______

________

УКУПНО :

_______

________

ПДВ ће бити обрачунат у складу са важећим законским прописима у Републици Србији.
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА: у зависности од избора Понуђача
РОК ЗА ИСПОРУКУ ДОБАРА: Штампано издање ___ од дана њиховог публиковања.
Електронска верзија се инсталира на рачунаре корисника у року од 7 радних дана од датума
пријема наруџбенице и ажурира од стране добављача по потреби.
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MEСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА: Управна зграда, Трг Николе Пашића бр. 10, 11000 Београд.

ДИРЕКТОР
Предраг Јовановић
НАПОМЕНА: Потписом и печатом, Привредни субјект даје сагласност на модел Наруџбенице
која ће му бити издата по доношењу Одлуке о издавању наруџбенице

Потпис и печат5 Привредног субјекта

5

Напомена: Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна већ препоручена
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