
               
 ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ                                                
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На основу члана 27. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама ( „Сл. Гласник 

РС“ број 9/19) и члана 10 и 14 Упутства о планирању и поступку набавки добара, 

услуга и радова у дипломатско-конзуларним представништвима Републике 

Србије број 2712-2/16 од 02. августа 2021. године, припремљена је 
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Конкурсна документација садржи: 

 

 

Поглавље 

 

 

Назив поглавља 

 

Страна 

 

I Општи подаци о набавци 2 

II 
Услови за учешће у поступку набавке радова и упутство 

како се доказује испуњеност тих услова 
3 

III Критеријуми за доделу уговора 5 

IV Обрасци  5 

V Техничке спецификације 5 

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 6 

 

VII Обрасци и изјаве и модел уговора 10 

 

Конкурсна документација садржи 20 страна. 
 

 

I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца  

 

Генерални конзулат Републике Србије Бања Лука (у даљем тексту: Наручилац) 

Адреса: Радомира Путника бр.2 78000  Бања Лука 

Интернет страница: http://www.banjaluka.mfa.gov.rs 

 

1.2  Врста поступка  

 

Поступак набавке добара спроводи се, на основу члана 27. став 1. тачка 2) Закона 

о јавним набавкама ( „Сл. Гласник РС“ број 9/19) и члана 10 и 14 Упутства о 

планирању и поступку набавки добара, услуга и радова у дипломатско-

конзуларним представништвима Републике Србије број 2712-2/16 од 02. августа 

2021. године, и Одлуке о покретању поступка набавке велике вредности добара  

број: 538-4/2022 од 13.09.2022.г. Поступак набавке спроводи се у циљу закључења 

уговора. 

 

1.3  Предмет набавке: 

 

Предмет набавке су добра – намештај и уградна опрема (кухиња, спаваћа соба)  

за  резиденцију у објекту Генералног конзулата у Бања Луци.            

Обилазак просторија за које се врши куповина намештаја и уградне опреме: 

 У циљу ближег упознавања са радовима и доброг сагледавања обима посла датим 

у  делу «Техничка спецификација», препорука наручиоца је да  заинтересована 

лица обиђу просторије за које се врши предмет набавке. 

           

http://www.banjaluka.mfa.gov.rs/
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          Обилазак је могуђе извршити од дана објављивања позива за подношење 

понуда на интернет страници наручиоца, уз претходну најаву на телефоне: +387 

51/ 227-040  и  +387 51/ 227 -060,  лице за контакт Весна Маринковић. 

           

          Предмет набавке је ближе одређен у делу 3. Техничке спецификације. 

          Назив и ознака из Општег речника набавки: 39100000 – Намештај. 

          Предметна набавка није обликована у партије. 

 

1.4 Контакт  

Број телефона за контак: +387 51/ 227-040  и  +387 51/ 227 -060 

Електронска пошта:  srb.cons.banjaluka@mfa.rs  

Радно време Наручиоца (рад са странкама), је од 9:00 - 13:00 часова, од понедељка 

до петка. 

 

Комуникација у поступку одвија се писменим путем: поштом и електронском 

поштом, радним данима у току радног времена Наручиоца, као и објављивањем 

од стране Наручиоца. 

 

Страна која је извршила достављање електронском поштом дужна је да од друге 

стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга 

страна дужна да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 

 
1.5 Одлука о додели уговора ће бити донета у року од 5 дана од дана отварања 

понуда. Наручилац задржава сва права по питању доношења одлуке о додели 

уговора најповољнијем понуђачу. Наведена одлука не може бити предмет спора и 

вођења поступка пред правосудним органима земље пријема 

1.6 Назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о набавци 

 

Предметни поступак се спроводи ради закључења уговора о набавци. Уговор ће 

бити закључен са понуђачем којем наручилац одлуком додели уговор.  

Уколико изабрани понуђач одустане од закључења уговора Наручилац има право 

да исти закључи са првим следећем најповољнијим понуђачем. 

 

1.7  Преузимање конкурсне документације  

 

Конкурсна документација се може преузети са интернет странице Наручиоца - 

http://www.banjaluka.mfa.gov.rs 
 

1.8  Подаци о месту и року за подношење понуда  

 

Рок за достављање понуда је до 30. 09.2022. године до 12 часова. 

 

Понуде се достављају мејлом, непосредно или поштом на адресу Наручиоца у 

Бања Луци, војводе Радомира Путника 2. 
 

1.9  Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда  

 

Отварање понуда обавиће се дана 30.09.2022.године са почетком у 12,05 часова, 

у просторијама Наручиоца у Бања Луци 

mailto:srb.cons.banjaluka@mfa.rs
http://www.banjaluka.mfa.gov.rs/
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II УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

Обавезни услови 

 

Право на учешће у поступку предметне набавке има понуђач који испуњава 

обавезне услове за учешће наведене у следећим документима: 

 

1. да је понуђач регистрован код надлежног Суда државе у којој има 

седиште,  за извођење радова који су предмет набавке. 

2. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази 

у време објављивања позива за подношење понуда;  

3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима државе у којој има седиште. 

4.  изјава из које се види да фирма није под стечајем и да није покренут 

поступак против понуђача; 

 
 

Додатни услови 

 

1. Услов: да располаже неопходним финансијским капацитетом – да је у 2021. 

години остварио приход у износу од најмање 16.000 KM 

2. Услов: да располаже неопходним пословним капацитетом – да је у претходне 

три године (2019., 2020. и 2021.), испоручио добра која су предмет набавке, са 

истим или сличним карактеристикама, у укупној вредности од најмање 20.000  

KM 

3. Услов: да располаже довољним техничким капацитетом –  а) да поседује (у 

својини или по основу закупа) производни простор  

в) да поседује: обрадни центар за обраду плоча и масива, хоризонтални или верт. 

кројач плоча, машину за обраду кантова и индустр. машине за шивење; г) да 

понуђач има уведене адекватне ИСО стандарде и 

 

4. Услов: да располаже довољним кадровским капацитетом – да понуђач има у 

радном односу (одређено и/или неодређено време) или по другом, Законом о 

раду, правно дозвољеном основу, ангажовано најмање 3 лица  

 

 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Право на учешће у поступку предметне набавке има понуђач који испуњава обавезне 

услове и додатне услове за учешће, a доказује их достављајући Изјаву понуђача 

(попуњена, печатом оверена и потписан – образац бр 3 у делу VII конкурсне 

документације) у којом потврђује да испуњава обавезне и додатне услове из 

конкурсне документације. 
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III КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

1. Критеријум за избор најповољније понуде:  

 

Критеријум: Најнижа понуђена цена. 

 

2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац 

извршити избор најповољније понуде и закључити уговор у ситуацији када 

постоје две или више понуда истом понуђеном ценом.  

 

Уколико две или више понуда, имају исту најнижу понуђену цену, као 

најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио ДУЖИ  

ГАРАНТНИ РОК 

 

IV ОБРАСЦИ 

 

Конкурсном документацијом предвиђени су следећи обрасци: 

 

1. Образац понуде са структуром цене (Образац 1); 

2. Изјава да понуђач прихвата услове из позива (Образац 2); 

3. Образац изјаве понуђсча о испуњености услова набавке (Образац 3); 

4. Изјава о чувању поверљивих података (Образац 4); 

5. Понуђач мора да попуни модел уговора, стави печат и потпис, чиме 

потврђује да се слаже са елементима модела уговора. 

 

                  V ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

 

 

 Кухиња димензија  

2400x2520x3500  
 

 *KorpusEgger iveral U156 Sand Beige 

*Front Egger iveral U156 Sand Beige 

*Radna ploca Egger F206 Black Pietra Grigia 39mm 

*Zidna obloga Egger drvni dekor po izboru investitora 

*Ruckica profilna AL crna 

*Blum okovi 

*Sudoper Blanco Legra 6 silgranit crni 

*Slavina Blanco Mida silgranit crna 

 

Намештај  за спаваћу собу 

3580x1410x2770 

 

*Korpus ormara Egger iveral W908 SM Basic White 

*Front ormara Egger iveral W908 SM Basic White 

*Otvorene police i zidna obloga Egger iveral U960 Onyx Grey 

*RGB led rasvjeta u otvorenim policama 

*Ruckice profilne AL crne 
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5.1 Квалитет  

          Изабрани понуђач је дужан да гарантује квалитет претежно Q1 који се 

односи на издржљивост, отпорност површине, квалитета материјала и израде, 

дефинисаним важећим стандардима, а све у складу са обавезујућом применом 

Правилника о техничким и другим захтевима за намештај, као и да материјали 

који се користе морају да испуњавају Е1 емисиони услов формалдехида.  

 

5.2 Начин и рок испоруке 

          Добра која су предмет набавке испоручују се, монтирају и размештају 

према тачно одређеној динамици од стране Наручиоца на адреси Наручиоца.          

 

 Понуђач је дужан да приликом испоруке за свако испоручено добро које 

је предмет куповине достави гарантни лист односно фабричку декларацију. 

         Испорука добара вршиће се и ван радног времена, викендом или празником 

уколико Наручилац то буде захтевао у року од најдуже 60 дана од дана закључења 

уговора. 

         Квантитативно квалитативни пријем опреме вршиће се од стране 

овлашћених  предстаника Наручиоца и понуђача потписивањем записника. 

Евентуално уочени недостаци на опреми морају се отклонити у року од 48 часа 

или производ заменити новим.        

 

5.3 Место испоруке 

          Место испоруке добара која су предмет набавке је објекат на адреси  

Наручиоца. 

           

5.4 Гарантни рок 

          Гарантни рок на испоручена добра која су предмет куповине je минимим 24 

месеца, од дана испоруке и монтаже уз услов правилног, наменског коришћења. 

 

                VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима 

наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи 

поступак набавке. 

 

         6.1  Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена 

 

          Понуда мора да буде састављена на српском језику. 

 

           6.2 Начин подношења понуда 

 

 Понуђач понуду подноси мејлом, непосредно или поштом у затвореној 

коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 

сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

 

 На полеђини коверте навести пословно име, адресу, телефон, е–mail 

адресу и име одговорног лица. 
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 Обрасце и изјаве тражене у конкурсној документацији, односно податке 

који морају да буду њихов саставни део, понуђач попуњава читко, како би могла 

да се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача их потписује 

и печатом оверава. Понуда мора бити јасна и недвосмислена. Понуђач треба да 

достави понуду у писаном облику. Понуда се саставља тако што понуђач уписује 

тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.  

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. 

Свака учињена исправка, бељење, прецртавање и сл. мора бити оверена печатом 

и потписана (или парафирана) од стране овлашћеног лица понуђача. 

 

 Понуду се доставља мејлом (srb.cons.banjaluka@mfa.rs ) , непосредно или 

поштом на адресу: Генерални конзулат Републике Србије Бања Лука, адреса 

војводе Радомира Путника бр 2 

,,Понуда за набавку добара – намештај и уградна опрема за  резиденцију у објекту 

генералног конзулата у бања луци, редни број ОТ 1/2022     НЕ ОТВАРАТИ”. 

 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 

Наручиоца до 30.09.2022. године до 12 часова , без обзира на начин на који је 

послата. 

 Наручилац ће, по пријему одређене понуде поштом, на коверти или на 

мејлом достављену понуду, обележити време пријема и евидентирати број и 

датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена 

непосредно, Наручилац ће понуђачу предати потврду о пријему понуде у којој ће 

навести датум и сат пријема понуде. 

  Неблаговремену понуду Наручилац ће по окончању поступка отварања 

вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

           

           6.3 Понуда са варијантама и партије 

 

         Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

         Предмет набавке није обликован по партијама.      

      

         6.4  Измене, допуне и опозив понуде 

 

          Понуђач може у било ком тренутку пре истека рока за подношење понуда 

да допуни, измени или опозове своју понуду писаним обавештењем, са ознаком: 

''Допуна понуде'', ''Измена понуде'' или ''Опозив понуде'' за набавку намештаја и 

уграднe опремe (кухиња, спаваћа соба)  за  резиденцију у објекту Генералног 

конзулата у Бања Луци, редни број ОТ 1/2022. Понуђач је дужан да јасно назначи 

која документа накнадно доставља, односно који део понуде мења. 

 

       6.5  Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може 

истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да 

учествује у више заједничких понуда 

 

          Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

          Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 

учествује у заједничкој понуди или као подизвођач и обрнуто, нити исто лице 

mailto:srb.cons.banjaluka@mfa.rs
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може учествовати у више заједничких понуда. У супротном, такве понуде ће бити 

одбијене.  

          У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно 

да ли подноси понуду самостално, као заједничку понуду, или подноси понуду са 

подизвођачем. 

 

   6.6  Понуда са подизвођачем 

 

          Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди 

наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат 

укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета 

набавке који ће извршити преко подизвођача. 

          Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу 

не може бити већи од 50%. 

          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 (Изјаву) о испуњености 

услова који су тражени у конкурсном документацијом. 

         Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 

подизвођача ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 

         6.7 Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорних обавеза, 

без обзира на број подизвођача. 

 

6.8 Начин и услови плаћања 

 

            Плаћање се врши уплатом на рачун добављача. 

Плаћање се врши на основу цена исказаних у понуди Добављача за добра 

која су предмет овог уговора. У укупну цену, урачунато је узимање мера, 

набавка материјала, транспорт и монтажа на лицу места (за транспорт и 

монтажу на лицу места, исказати цену посебно у обрасцу понуде). 

Добра која су предмет набавке морају у погледу квалитета задовољавати 

важеће стандарде. 

 Плаћање се врши без аванса, након комплетне испоруке и монтаже 

намештаја на адресу наручиоца, у објекту односно резиденцији. 

 

6.9 Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди  

 

          Цена и све остале вредности у понуди морају бити исказане у КМ.  

          Укупно понуђена цена обухвата цену предметних добара, испоруку на 

адресу наручиоца, монтажу и све зависне односно пратеће трошкове.  

  

6.10 Заштита података Наручиоца 

 

          Добављач је дужан да потпише и овери Изјаву о чувању поверљивих 

података, а које се односе на информације о распореду просторија, као и остале 

информације које могу бити злоупотребљене у безбедоносном смислу. 

          Изјава се налази у прилогу и саставни је део конкурсне документације. 
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6.11 Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде 

 

                    Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца 

додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему 

може да укаже наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности у 

конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 

понуда. 

          Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева за додатним 

информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде, одговор 

објавити на на својој интернет страници. 

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са 

припремањем понуде заинтересовано лице ће упутити на мејл адресу ГК РС Бања 

Лука:  srb.cons.banjaluka@mfa.rs од 9:00 - 13:00 часова, од понедељка до петка.  

          Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 

понуде телефоном није дозвољено. 

 Комуникација у поступку набавке врши се искључиво поштом или 

електронском поштом, као и објављивањем од стране Наручиоца на својој 

интернет страници. 
 

6.12  Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код 

понуђача односно његовог подизвођача  

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда 

да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи 

при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) 

код понуђача, односно његовог подизвођача.  

  Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских 

грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

  У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 

цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 

6.13 . Увид у документацију 

 

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку 

набавке под условима и на начин који одређује наручилац. 

 

6.14  Обустава поступка набавке  

 

Наручилац задржава право да обустави поступак набавке из објективних и 

доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и 

који онемогућавају да се започети поступак оконча. 

 

6.15  Измене током трајања уговора 
 

Наручилац може након закључења Уговора без спровођења поступка 

набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност закљученог 

Уговора може повећати највише до 5% од укупне вредности закљученог Уговора, 

ако за то постоје оправдани разлози.  
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VII ОБРАСЦИ И ИЗЈАВЕ 

 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ  БР. 1 

 
               Понуда број ____________________ од ______________ године за набавку 

намештаја и уграднe опремe (кухиња, спаваћа соба)  за  резиденцију у објекту Генералног 

конзулата у Бања Луци, редни број ОТ 1/2022. 

 

Општи подаци о понуђачу 

Назив понуђача 
 

Адреса 
 

Име особе за контакт  

Порески број рачуна  

Електронска адреса  

Број телефона  

Број телефакса  

Број рачуна и назив банке  

Лице одговорно за потписивање 

уговора 

 

       

 Понуду дајем (заокружити):  

 

а) самостално 

 

б) са подизвођачем: 

 

1. __________________________________________________________________ 

                                    (навести назив и седиште свих подизвођача) 

 

в) као заједничку понуду: 

 

1. __________________________________________________________________ 

 
                 (навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди) 
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Понуђена цена: 
 

Табела, куповина намештаја - структура понуђене цене 

Ред.

бр. 
Назив предмета 

набавке 

количин

а 

[ком.] 

Јединична 

цена без ПДВ 

[дин] 

Јединична 

цена са ПДВ 

[дин] 

Укупно без 

ПДВ 

[дин] 

Укупно са 

ПДВ 

[дин] 

1 2 3 4 5 6=3*4 7=3*5 

1 

 
Кухиња димензија 

2400x2520x3500  

 

 *KorpusEgger iveral 

U156 Sand Beige 

*Front Egger iveral U156 

Sand Beige 

*Radna ploca Egger 

F206 Black Pietra Grigia 

39mm 

*Zidna obloga Egger 

drvni dekor po izboru 

investitora 

*Ruckica profilna AL 

crna 

*Blum okovi 

*Sudoper Blanco Legra 6 

silgranit crni 

*Slavina Blanco Mida 

silgranit crna  

1 

Ф    

2 

Намештај  за спаваћу 

собу 

 Димензија  

3580x1410x2770 

*Korpus ormara Egger 

iveral W908 SM Basic 

White 

*Front 

ormara Egger iveral 

W908 SM Basic 

White 

*Otvorene 

police i zidna obloga 

Egger iveral 

U960 Onyx Grey 

*RGB led rasvjeta u 

otvorenim policama 

*Ruckice profilne AL 

crnа 

1 

    

       

3 
Превоз, монтажа 

намештаја и уградне 

опреме ormara  
1 

    

УКУПНО: 
  

Износ ПДВ-а: 
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*Понуђена добра у свему морају у потпуности одговарати описима датим у 

техничкој спецификацији наручиоца. Понуђена цена обухвата испоруку на  

адресу локације које одреди наручилац, монтажу, евентуалне преправке, као 

и све друге зависне трошкове. 

 

Упутство за попуњавање Табеле  – структура понуђене цене:  

- у колону 4. уписати јединичну цену без ПДВ-а; 

- у колону 5. уписати јединичну цену са ПДВ-ом; 

- у колону 6. уписати укупну цену без ПДВ, која се добија множењем броја 

из колоне 3. са бројем из колоне 4; 

- у колону 7. уписати укупну цену са ПДВ, која се добија множењем броја 

из колоне 3. са бројем из колоне 5; 

- у последњи ред у дну табеле уписати укупан износ ПДВ-а.  

 

Рок испоруке намештаја и опреме на адресу коју одреди наручилац је 

максимално 60 дана од дана закључења уговора. 

 

Рок важења понуде: 

 

______ (словима: _______________________) дана од дана отварања понуда. 

(не краћи од 60 дана од дана отварања понуда) 

 

 Рок за решавање рекламације: 

 

______ (словима: _______________________) дана од дана састављања записника 

о рекламацији. 

(не дужи од 48 часа од сачињавања записника о рекламацији) 

 

 Гарантни рок: 

 

_______ (словима: _________________________) месеци од дана потписивања 

записника о примопредаји добара. 

(не краћи од 24 месеца од дана потписивања записника о примопредаји добара) 

 

 

 

 

датум: 

 М.П. 

потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 

____________________ 

место: 

____________________ ___________________ 
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(ОБРАЗАЦ 2) 
 

 

 

ИЗЈАВА ДА ПОНУЂАЧ ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ 

ПОЗИВА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

 

Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо услове из 

позива за подношење понуде за набавку намештаја и уграднe опремe за  

резиденцију у објекту Генералног конзулата у Бања Луци, редни број ОТ 1/2022, 

као и све услове који су наведени у конкурсној документацији, под којима 

подносимо своју понуду.  

            Сагласни смо да ти услови у целини прадстављају саставни део уговора, 

који не може бити контрадикторан овим условима. 

 

 

 

 

Место и датум :             Понуђач : 

 

-------------------------------                          М.П.                            --------------------------------- 
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                                                                                                (ОБРАЗАЦ 3) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ И 

ДОДАТНИХ УСЛОВА У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ 

за набавку добара – намештаја и уграднe опремe за  резиденцију у објекту 

Генералног конзулата у Бања Луци, редни број ОТ 1/2022 

 

заступник понуђача ________________________________________, са седиштем 

у ____________________, ул. ___________________________________ бр. __, 

под материјалном и кривичном одговорношћу даје следећу изјаву 

 

И З Ј А В А 

          Изричито наводим да испуњавам следеће услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну 

 набавку, и то:  

 

- да је понуђач регистрован код надлежног Суда државе у којој има 

седиште,  за извођење радова који су предмет набавке. 

- да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 

време објављивања позива за подношење понуда;  

- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима државе у којој има седиште. 

-  изјава из које се види да фирма није под стечајем и да није покренут 

поступак против понуђача; 

- да располаже неопходним кадровским капацитетом – да понуђач има у 

радном односу и/или по неком другом, Законом о раду, правно 

дозвољеном основу, ангажовано најмање 3 запослених лица   

- да располаже неопходним пословним капацитетом – да је у претходне три 

године (2019., 2020. и 2021.), испоручио добра која су предмет набавке, са 

истим или сличним карактеристикама, у укупној вредности од најмање 

20.000  KM 

- да располаже довољним техничким капацитетом –  а) да поседује  

           обрадни центар за обраду плоча и масива, хоризонтални или верт. Кројач 

           плоча, машину за обраду кантова и индустр. машине за шивење или 

            слично;  

 

 

датум: 

 М.П. 

потпис овлашћеног  

лица понуђача 
____________________ 

место: 

____________________ ___________________ 

 

 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Изјаву копирати у броју примерака колико је чланова групе понуђача и доставити је 

за сваког члана групе понуђача. 
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                                                                                                                      (ОБРАЗАЦ 4) 

 

 

 

 

                               ИЗЈАВА О ЧУВАЊУ ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА 

 

 

 

 

 

           ИЗЈАВЉУЈЕМ под кривичном и материјалном одговорношћу да ћу 

чувати све информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну 

тајну, нарочито у делу који се односи на информације које се односе на распоред 

просторија, инсталације и друге елементе, који могу бити злоупотребљени у 

безбедносном смислу, приликом реализације Уговора. 

 

 

 

 

 

 

датум: 

 М.П. 

потпис овлашћеног лица 

понуђача 
____________________ 

место: 

____________________ ___________________ 
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МОДЕЛ УГОВОРА 

 

за  набавку- намештаја и уграднe опремe за  резиденцију у објекту 

Генералног конзулата у Бања Луци, редни број ОТ 1/2022 

 

закључен између:      1. Генералног конзулата Републике 

Србије   Бања Лука, ул. Радомира 

Путника бр 2, које заступа Милош Вујић, 

генерални конзул (у даљем тексту: 

Наручилац)  

  

и 

 

 2. ……………, ул. ………….., Модрича  , 

ПИБ: ……….., кога заступа ……….., 

директор (у даљем тексту: Добављач) 

 

 

 

 

Уводне одредбе 

Члан 1. 

 

 Уговорне стране сагласно констатују: 

 

Уговорне стране сагласно констатују: 

 

- да је Наручилац на основу члана 10.  Упутства о планирању и поступку 

набавки добара, услуга и радова у дипломатско-конзуларним 

представништвима Републике Србије број 2712-2/16 од 02.08.2021. године 

спровео поступак набавке велике вредности - намештаја и уграднe опремe 

за  резиденцију у објекту Генералног конзулата у Бања Луци, редни број 

ОТ 1/2022 

- да је представник наручиоца обишао објекат за који се намештај израђује 

по мери,  односно да је проверио да се изглед намештаја уклопа у амбијент, 

премерио димензије елемената који се израђују и уклапају у простор, 

упознао се са пројектом  (кухиња, спаваћа соба); 

- да се намештај израђује од материјала –дрво; 

- да је Добављач дана …….2022. године, доставио понуду број  ……..од  

године, заведена под бројем …….. од ……. године, која одговара условима 

и захтевима наручиоца;  

- да је Наручилац уз примену критеријума најнижа понуђена цена одлучио 

да закључи уговор са Добављачем који је доставио најповољнију понуду.  
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Предмет уговора 

Члан 2. 

 

 Предмет овог уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези са 

набавком односно израдом намештаја за  резиденцију у објекту Генералног 

конзулата у Бања Луци (кухиња, спаваћа соба- полице ормари и сл ) за потребе 

опремања резиденције, у свему према понуди Добављача број: …….  године од 

……... године и захтевима Наручиоца.  

          Предмет уговора обухвата куповину намештаја , уградне опреме и обухвата 

испоруку на адресу наручиоца, и све друге зависне односно пратеће трошкове. 

Техничке спецификације 

Члан 3. 

 

          Добра из члана 2. овог уговора у потпуности морају да испуњавају тражени 

квалитет према изабраној понуди Добављача.    

          Добављач гарантује за исправност купљених добара као и да иста немају 

стварних и правних недостатака. 

          

Уговорена цена 

начин, рок и услови плаћања 

Члан 4. 

 

          Укупно уговорена цена намештаја  је …………КМ   без ПДВ-а односно  

………….. КМ   са ПДВ-ом. 

          Плаћање се врши на основу цена исказаних у понуди Добављача за добра 

која су предмет овог уговора. 

 У цену, урачунато је узимање мера, набавка материјала, транспорт и 

монтажа на лицу места.  

 Добра која су предмет набавке морају у погледу квалитета 

задовољавати важеће стандарде. 

 Плаћање се врши без аванса, након комплетне испоруке и монтаже 

намештаја на адресу наручиоца, у објекту односно резиденцији. 

 Плаћање се врши уплатом на рачун Добављача. 

 Наручилац задржава право да одступи од процењенe количинe добара 

одређене у члану 1. Уговора. 

 Рок израде, испоруке и монтаже је 60 дана од дана од дана потписивања 

уговора.  

  

Начин спровођења контроле и овезбеђивања гаратнција квалитета 

Примопредаја и рекламација 

Члан 5. 

 

 Наручилац и Добављач ће записнички констатовати преузимање добара 

која су предмет куповине. У случају записнички утврђених недостатака у 

квалитету испоручених добара и очигледних недостатака, Добављач мора исте 

отклонити најкасније у року од 48 часова од дана сачињавања записника о 

рекламацији, или заменити добро на коме је утврђен недостатак. 
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Неспецифицирана  добра 

 

Члан 6. 

 

 Уколико се укаже потреба за добрима које нису исказане у Обрасцу 

спецификације, понуђач може извршити испоруку истих уз сагласност 

Наручиоца.  

 

Заштита података наручиоца 

 

Члан 7. 

 

 Добављач је дужан да приликом реализације Уговора, чува као поверљиве 

све информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, 

које могу бити злоупотребљене у безбедносном смислу, о чему је потписао Изјаву 

о чувању поверљивих података Наручиоца је саставни део Уговора. 

 

Уговорна казна 

Члан 8. 

 

          Ако Добављач не испуни предмет овог уговора у роковима одређеним у  

члану 4. овог уговора, дужан је да плати Наручиоцу казну од 2%о од укупно 

уговорене цене за сваки дан закашњења, с тим да укупан износ уговорне казне не 

може прећи 5% уговорене цене. 

          Приликом исплате Наручилац ће умањити износ на рачуну за износ 

уговорене казне из става 1. овог члана. 

          За умањење новчаног износа рачуна из разлога наведених у ставу 2. овог 

члана Наручилац није обавезан да тражи сагласност Добављача, али је дужан да 

га у року од осам дана писмено обавести о разлозима извршеног умањења. 

 

Документа и одговорност за штету 

Члан 9. 

 

          Добављач је дужан да за сва добра која су предмет куповине, приликом 

испоруке, достави и гарантни лист односно фабричку декларацију. 

 

Гаранција 

Члан 10. 

 

          Гарантни рок за исправан рад предмета овог уговора је ___ месеци од дана 

испоруке и монтаже. 

  

Чување пословне тајне 

Члан 11. 

 

           Добављач је дужан да приликом реализације Уговора, чува као поверљиве 

све информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, 

које могу бити злоупотребљене у безбедносном смислу, о чему је потписао Изјаву 

о чувању поверљивих података Наручиоца је саставни део Уговора. 
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  Добављач је дужан да у оквиру својих активности брине о угледу 

Наручиоца и његове делатности. 

 

Саставни део уговора 

Члан 12. 

 

          Саставни део овог уговора чини: 

- Понуда Добављача број _________ од _______ 2022. године, заведена код 

Наручиоца под бројем ////////////////// од /////////////// године; 

      -    Изјава о чувању поверљивих података. 

 

Реализација уговора 

 Члан 13 . 

 

 Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране.  

 Уговор се закључује на период до испуњења уговорених обавеза у складу 

са роком испоруке и монтаже односно окончаног плаћања. 

 

Раскид уговора 

Члан 14 . 

 

 Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају 

када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором 

преузете обавезе.  

 О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити 

другу уговорну страну.  

 Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана, од дана 

пријема писменог обавештења о раскиду Уговора.  

 

Измене током трајања уговора 

Члан 15. 
 

 Наручилац може након закључења Уговора без спровођења поступка 

набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност закљученог 

Уговора може повећати највише до 5% од укупне вредности закљученог Уговора, 

ако за то постоје оправдани разлози.  

 

Завршне одредбе 

Члан 16. 

 

          С обзиром на то да уговорне стране овај уговор закључују у међусобном 

поверењу и уважавању, исте истичу да ће га у свему извршавати према начелима 

савесности и поштења. 

          На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона 

о облигационим односима и други важећи прописи који регулишу област 

предмета овог уговора. 

          На овај уговор ће се примењивати и исти ће бити тумачен искључиво према 

прописима Републике Србије. 

          Уговорне стране ће све евентуалне међусобне спорове који произилазе или 

су у вези са овим уговором решавати споразумно мирним путем. 
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          Уколико споразумно – вансудско решење није могуће, уговорне стране су 

сагласне, што својим потписима потврђују, да ће решавање спора поверити 

Привредном суду у Београду. 

Члан 17. 

 

          Уговорне стране сагласно изјављују да им је овај уговор прочитан и 

протумачен, те га без примедби потписују у знак своје слободно изражене воље. 

          Овај уговор ступа на снагу даном потписивања овлашћених представника 

уговорних страна.  

 

          Овај уговор сачињен је у четири истоветна примерака од којих свакој 

уговорној страни припада по два примерка. 

 

 

за Добављача, директор за Наручиоца, генерални конзул 

  

_______________________________

_ 

_________________________________

_ 

 Милош Вујић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


