РЕПУБЛИКА СРБИЈА КОМЕСАРИЈАТ
ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

НАБАВКА
новогодишњих пакета за децу мигранте и тражиоце азила
НАБАВКА БРОЈ 59/2020

члан 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, број 91/2019), - набавка на коју се
Закон не примењује -

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
У поступку број Н 59 /2020 чији је предмет набавка новогодишњих пакета путем вучера или поклон
картица за децу мигранте и тражиоце азила, дајем понуду како следи:

Понуда број: ______________
Датум: ___________________

Понуђач је дужан да попуни све делове обрасца понуде,
у складу са својом понудом и да их потпише

Датум:

Потпис овлашћеног лица

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број текућег рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
Уписан у регистар понуђача који се води код
Агенције за привредне регистре (заокружити
да или не)

Да

Не

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
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:
Уписан у регистар понуђача који се води
код Агенције за привредне регистре
(заокружити да или не)
2)

Да

Не

Да

Не

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:
Уписан у регистар понуђача који се води
код Агенције за привредне регистре
(заокружити да или не)

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:

Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Уписан у регистар понуђача који се води
код Агенције за привредне регистре
(заокружити да или не)
2)

Да

Не

Да

Не

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Уписан у регистар понуђача који се води
код Агенције за привредне регистре
(заокружити да или не)

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Матични број:
Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Уписан у регистар понуђача који се води
код Агенције за привредне регистре
Да
Не
(заокружити да или не)
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду.
1) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
Предмет набавке је набавка новогодишњих пакетића путем вучера или поклон картица за децу
мигранте и тражиоце азила. Предлог састава пакетића који представља основ за обрачун једног
ваучера:
1.
Гуралица за девојчице у облику Буба Маре са музичким и светлосним
новогодишњи
ефектима; музички и светлосни ролеркостер за фину моторику са
пакетић за девојчице
фигурама животиња; лутка са кадицом и ношом.
(0-2)
2.

новогодишњи
пакетић за дечаке
(0-2)

Гуралица Меда за дечаке; Гуралица има музичке и светлосне ефекте;
музички и светлосни ролеркостер за фину моторику са фигурама
животиња; Ранац са точкићима са мотивима јунака из цртаног филма.

3.

новогодишњи
пакетић за девојчице
(3-7)

4.

новогодишњи
пакетић за дечаке
(3-7)

5.

новогодишњи
пакетић за девојчице
(8-10)

Модни студио са чаробним огледалом које светли. Сет садржи накит,
шминку и шналице. Лутка и лутак модерног дизајна са асесоаром псом.
Друштвена игра плус пузла популарног проузвођача монтесори за развој
концентрације, опажања на тему вила и коњића.
Тркачко возило са возачем од несаломљиве пластике на дањинско
управљање. Склапајући Гол са лоптом за игре у отвореном и затвореном
простору. Фигура популарног лика из дечијег цртаног филма са
светлосним и музичким ефектима.
Сет маникир-са лампом, лаковима, стикерима за улепшавање ноктију.
Тајни дневник у облику меканог јастука. 3Д пузла у облику рама за слике
са мотивима јунакиње познатог филма за тинејђере.

6.

новогодишњи
пакетић за дечаке
(8-10)

7.

новогодишњи
пакетић за девојчице
(11-12)

Тркачка стаза са два аутомобила на дањинско управљање. Едукативна игра
уз коју деца уче енглески језик-игра са таблом, картицама и коцкицама.
Школски сет са свеском и оловкама за школу на тему популарног јунака из
цртаног филма.
Музички звучник са микрофоном за певање и караоке. Свеска шарених
мотива са сатенском трачицом. Сет направи модерну наруквицу-перле
различитих облика, боја за тренди шарене наруквице.

8.

новогодишњи
пакетић за дечаке
(11-12)

Детектив сет са целокупном детективском опремом-лампом, наочарима,
алатом за скидање отиска, лупом, двогледом, рукавицама,
алармом....Слушалице за телефон или компјутер. Лопта за кошарку.

Рок и начин плаћања:

Средства су обезбеђена на основу Меморандума о
разумевању са
Републиком Чешком Број :9-9/1463-11 од 21.11.2017. године.
Извршилац услуге ће, након извршења услуге, Наручиоцу испоставити
предрачун са јасно исказаним ПДВ-ом, на основу кога ће Наручилац
извршити пореско ослобођење зато што је чланом 24. став 1. тачка 16а Закона
о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004 испр, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014 – др. закон, 142/2014,
83/2015, 108/2016, 113/2017), промет добара и услуга који се врши у складу са
уговорима о донацији закљученим са Републиком Србијом, ослобођен пореза
на додату вредност, уколико је тим уговором предвиђено да се из добијених
новчаних средстава неће плаћати трошкови пореза.
Након пореског ослобођења, Извршилац услуге ће се испоставити рачун на
основу кога ће се извршити плаћање, најкасније у року од 15 дана од дана
испостављања рачуна, овереног од стране овлашћеног лица Наручиоца.
Понуђач је дужан да за пружене услуге изврши регистрацију рачуна на
основу закљученог уговора и на основу расположивих финансијских средства
из уговора, у Централном регистру фактура који се води код Управе за трезор
у складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура односно
других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног
регистра фактура (Службени гласник РС бр. 7/2018). Рачун Понуђача мора
бити предата на Писарници Наручиоца – Комесаријат за избеглице и
миграције у року који не може бити дужи од 3 дана, од дана извршене
регистрације у Централном регистру фактура.
Наручилац ће извршити плаћање само ако су рачуни исправно регистроване у
Централном регистру фактура и достављене Наручиоцу у предвиђеном року, у
супротном Понуђач је дужан да откаже рачун.
Сваки достављен рачун мора да садржи тачне идентификационе податке о
наручиоцу, број и датум закљученог уговора, адресу-место и датум испоруке
добара.

Рок важења понуде
Критеријум
за
доделу уговора
Понуде
са
истом
понуђеном ценом

Понуда важи 30 дана од дана отварања понуда
Економски најповољнија понуда – цена
Уколико две или више понуда имају исту цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке добара и
биће му додељена наруџбеница.
Уколико и након примене резервног критеријума постоје две или више понуда
које имају исту цену и исти рок испоруке, наручилац ће доделити
наруџбеницу понуђачу који буде извучен путем жреба. О времену и месту
жреба обавештавају се понуђачи који су поднели понуде након примене
критеријума за додел унаруџбенице и резервног критеријума.
Избор понуђача путем жреба обавиће се на транспарентан начин.

Рок
извршења
предметне набавке:

до 31.децембра 2020. године
Датум

Понуђач

___________________

_________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, 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 сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе
оји ће попунити и потписати образац понуде

СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Бонус на износ једног новогодишњег
пакетића - ваучера износи (динара)
Укупна понуђена цена једног
новогодишње пакетића - ваучера износи
(вредност новогодишње поклон честитке у
односу на процењену вредност је 4.642,00
динара плус додати бонус понуђача)
Укупна процењена вредност за 140
новогодишњих поклон честитки
РОК ИСПОРУКЕ

1.
2.

650.000,00 динара

Понуђач је дужан да предметна добра испоручи у
року ____(не дуже од три дана) једнократно, сопственим
превозом и о трошку понуђача по усменом или писаном
налогу овлашћеног лица наручиоца.

Цене по јединици мере су фиксне и не могу се мењати до завршетка посла.
У цену морају бити урачунати сви трошкови.

Понуђач гарантује да су добра која су предмет куповине поклон честиткама - ваучерима:
- из асортимана малопродајних објеката Понуђача;
- нова и из производног програма декларисаног произвођача;
- одговарајућег квалитета и да нису штетна по здравље деце;

Датум:

Потпис овлашћеног лица

ИЗЈАВА
о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта
ПОТВРЂУЈЕМ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као одговорно
лице
понуђача
_____________________________________________________________________
(назив понуђача)
1) да у складу са чланом 111. ЗЈН испуњава услове за учешће у поступку набавке
број Н 59/2020, чији је предмет набавка новогодишњих пакетића за децу мигранте и
тражиоце азила, и то да:
1) привредни субјект и његов законски заступник у периоду од претходних пет година од
дана истека рока за подношење понуда, односно пријава није правноснажно осуђен, осим
ако правноснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку
набавке, за:
(1) кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично дело
удруживање ради вршења кривичних дела;
(2) кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело злоупотребе у вези са
јавном набавком, кривично дело примања мита у обављању привредне делатности, кривично
дело давања мита у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребе службеног
положаја, кривично дело трговине утицајем, кривично дело примања мита и кривично дело
давања мита, кривично дело преваре, кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита
и друге погодности, кривично дело преваре у обављању привредне делатности и кривично дело
пореске утаје, кривично дело тероризма, кривично дело јавног подстицања на извршење
терористичких дела, кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и
кривично дело терористичког удруживања, кривично дело прања новца, кривично дело
финансирања тероризма, кривично дело трговине људима и 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, односно пријава, 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,
4) да не постоји сукоб интереса, у смислу овог закона, који не може да се отклони другим
мерама;
5) да привредни субјект није покушао да изврши непримерен утицај на поступак одлучивања
наручиоца или да дође до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у
поступку набавке или је доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу
искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе уговора.

Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка набавке ако у
поступку набавке утврди да постоје основи за искључење наведени у овој Изјави, а
може да одустане из преовлађујућих разлога који се односе на јавни интерес као
што је јавно здравље или заштита животне средине.
Датум
________________

Потпис овлашћеног лица
_________________________
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