СПИСАК
ДОКУМЕНАТА ЗА ЈН 4-2/12
мале вредности УГОВОР
Инт.бр.: 2385
Захтев за набавком

-1,19.09.12

Одлука о покретању поступка ЈН

-2,26.09.12

Решење о образовању Комисије за јавну набавку
Изјава председника комисије за ЈН

-3,26.09.12
-4,26.09.12

Позив понуђачима за прикупљање понуда са КД

-5,26.09.12

Понуде
Т.Ј.С.
Записник о отварању понуда
Извештај о стручној оцени понуда

-6,10.10
-7, 10.10
-8, 10.10

Одлука о избору најповољније понуде
Одлука о уговору
Достава Записника понуђачима (рок 3 дана од
отварања) и Одлуке о избору најпонуде (рок 3 дана)
Правно Мишљење на нацрт Уговора МО-ДИП
Одговор Дирекције
Закључен Уговор

-12, 10.10
-13, 26.10.
-14, 12.11

Обавештење о закљученом уговору
Оглас у Службени гласнику РС (рок 3 дана)
Предрачун огласа у Сл.Гл.
Сагласност за авансно плаћање предрачуна
Рачун огласа у Сл.Гл.
Достава Закљученог Уговора ДИП-у (рок 15 дана)
Отпремница
Рачун

-16, 16.11
-15, 16.11.
-17, 21.11.
-19, 26.11

Записник о пријему

-18, 21.11

Материјални лист МП-20 бр.
Потврде о повраћају меница

-20, 26.11
-

Напомена:

-9, 10.10
-10, 10.10
-11, 10.10

За ЈНМВ уколико је вредност набавке од (331.000,00) 397.60,оо3.311.000,оо динара на годишњем нивоу за 2012.год. (одређује се
буџетом).

Чувати до краја:2017.год.
Функција: 30, ред.бр.51
Датум: 19.09.12.2012.год.
Обрађивач: вс С. Пошарац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
Управа за односе са јавношћу

ОДБРАНА
СЛУЖБЕНА ТАЈНА
ИНТЕРНО

ВОЈНА ШТАМПАРИЈА „БЕОГРАД“

инт. бр.2385-2
19.09.12.2012. године
БЕОГРАД
Захтев за набавком
добара, доставља.Директору
Војне штампарије "Београд"
Потребно је извршити набавку добара (репроматеријал књиговезачки - кожа):
Ред.
број

1
2

НАЗИВ

кожа књиговезачка
(вашета, говеђи бокс, I класа), боја црна
кожа књиговезачка
(вашета, говеђи бокс, I класа), боја браон

Јед. мере

Количина

m2

50

m2

50

следећих техничких карактеристика: (навести)
Минимална
вредност

Карактеристика

- дебљина mm
- температура смежурања С°
- цепање клином N
- затезна чврстоћа , N/mm2
- прекидно издужење %
- сила цепања, један смер, N

1,6-1,8
min 80
min 60
min 12
min 75
min 25

процењене вредности: 500.000,00 динара без ПДВ-а , са обрачунатим ПДВ-ом је:
590.000,00 динара. Потенцијални понуђачи/добављачи су:
1. Фабрика коже "Рума", 2. "АНА ПЛУС"Бгд и 3."Т.Ј.С."доо Рума.
Управник погона за техничко-технолошку припрему вс Ковиљка Петровић, граф.инг

...............................................................
Горе наведена набавка је предвиђена у Годишњем плану набавки наручиоца на
редном броју 4, односно 5.66.9 у Плану МО. На основу дате процењене вредности,
набавка подлеже Закону о јавним набавкама.

У Годишњем плану набавки МО планирана су средства на конту „4234“ динара од
3.000.000,00 динара извор финансирања „01“ а утрошено је 1.909.550,59 динара.
У текућој години је извршена набавка захтеваних истоврсних добара у износу од:
2.762.102,20 динара, те се набавка мора извршити поступком: јавне набавке мале
вредности.
Службеник за јавне набавке
вс Сладан Пошарац, дипл.инг.

...................................................
За горе наведену набавку, дате процењене вредности, новчана средства су предвиђена
у финансијском плану наручиоца за текућу годину и на располагању су за предметну
набавку.
Плаћање вршити вирмански у року не краћем од 30 дана, конто расхода „4234“ извор
финансирања „01“, књиговодствена шифра организационе јединице у Финансијском
плану МО „962“.
Руководилац групе за финансије
вс Даниела Пековић, дипл.економ.

......................................................
Горе наведена набавка је у складу са: Законом о јавним набавкама(''Службени гласник
РС'' бр. 116/08) Правилником о поступку јавне набавке мале вредности (''Службени
гласник РС'' бр. 60/09), Правилником о материјалном пословању у МО и ВС
(„Службени војни лист“, бр. 03/09), Одлуком о овлашћењима за располагање и замену
покретних ствари и набавку радова и услуга у МО и ВС („Службени војни лист“, бр.
09/10 и 27/10).
Помоћник директора за правне и кадр. послове

вс Зорица Ерцеговац, дипл.правник
........................................................

Горе потписани војни службеници предлажу наредбодавцу/наручиоцу да покрене
поступак јавне набавке, обзиром да је набавка оправдана, планирана, да су обезбеђена
средства и да је у складу са законским, подзаконским актима и прописима и да су се
стекли услови за покретање поступка набавке.

Сагласан са захтевом за набавку, наредбодавац
ДИРЕКТОР
потпуковник
Миланко Ковачевић

Чувати до краја:2017.год.
Функција: 30, ред.бр.51
Датум: 26.09.12.2012.год.
Обрађивач: вс С. Пошарац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
Управа за односе са јавношћу

ОДБРАНА
СЛУЖБЕНА ТАЈНА
ИНТЕРНО

ВОЈНА ШТАМПАРИЈА “БЕОГРАД“

инт. бр.2385-2
26.09.12.2012. године
БЕОГРАД
Наручилац

Војна штампарија "Београд"

Адреса

Београд, Ресавска 40б

На основу члана 26. и 28. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр. 116/08) и
члана 4. Правилника о поступку јавне набавке мале вредности (''Службени гласник РС'' бр.
60/09), директор Војне штампарије "Београд", д о н о с и :

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке мале вредности
ПОКРЕЋЕ СЕ поступак за јавну набавку мале вредности: репроматеријал
књиговезачки - кожа, редни број ЈН 4-2/12(5.66.9).
1. Врста предмета јавне набавке:
Добра
х
Услуге
Радови

2. Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а)
Подаци о апропријацији у буџету,
односно у финансијском плану за
плаћање

кожа књиговезачка 50+50 m2
500.000,00 динара
Средства су предвиђена финансијским
планом наручиоца за 2012.годину.
Плаћање извршити вирманом, контo
4234 (књиговодствена шифра: „962“).

3. Рокови у којима ће се спроводити појединачне фазе поступка јавне набавке:
Припрема конкурсне документације
3 дана од дана доношења одлуке о
покретању поступка.
Достава позива понуђачима
Доставити по изради конкурсне
документације.
Рок за подношење и отварање понуда
Понуде се подносе у року од 9 дана од
дана позива. Понуде ће се отварати
одмах након истека рока за достављање
Рок за доношење одлуке о избору
Преглед и стручну оцену понуда

најповољније понуде

Рок за закључење уговора

извршити у року од 3 дана од дана
отварања понуда, а Одлука о избору
понуде ће бити донета у року од 3 дана
од подношења извештаја.
По истеку рока од 8 дана за подношење
захтева за заштиту права и добијања
правног мишљења МО-ДИП на нацрт
Уговора

4. Предмет јавне набавке обликовати у више партија:
Да

Не

x

ПС.-

ДИРЕКТОР
потпуковник
Миланко Ковачевић

Чувати до краја:2017.год.
Функција: 30, ред.бр.51
Датум: 26.09.12.2012.год.
Обрађивач: вс С. Пошарац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
Управа за односе са јавношћу

ОДБРАНА
СЛУЖБЕНА ТАЈНА
ИНТЕРНО

ВОЈНА ШТАМПАРИЈА "БЕОГРАД"

инт. бр. 2385-3
26.09.12.2012. године
БЕОГРАД
Наручилац

Војна штампарија "Београд"

Адреса

Београд, Ресавска 40б

На основу члана 28. став 4. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр. 116/08),
члана 5. Правилника о поступку јавне набавке мале вредности (''Службени гласник РС'' бр.
60/09) и Правилника о критеријумима за образовање Комисија за јавне набавке (''Службени
гласник РС'' бр. 60/10) директор Војне штампарије "Београд", д о н о с и :

РЕШЕЊЕ
о образовању Kомисије за јавну набавку
ОБРАЗУЈЕ СЕ комисија за јавну набавку број ЈН 4-2/12 (5.66.9).
Комисија се образује у следећем саставу:
Састав

Име и презиме

Потпис

Сладан Пошарац, дипл.инг.

1.

Председник

2.

Члан

Зорица Ерцеговац, дипл.правник

3.

Члан

Ковиљка Петровић, граф.инг.

Заменик Јасна Ђоровић, дипл.инг.
4
Заменик Љубиша Момчиловић, дипл.мех.
5
Чланови комисије својим потписом потврђују да не постоји сукоб интереса за њихов рад у
комисији за јавне набавке, сходно члану 59. став 4. Правилника о материјалном пословању у
МО и ВС ("Службени војни лист" бр. 03/09).

Задаци комисије за јавне набавке и рокови за извршење:
Задаци комисије

Израда конкурсне документације
Позив за подношење понуда са
конкурсном документацијом
Подношење и отварање понуда

Рокови за извршење задатака

3 дана од дана доношења Одлуке о
покретању поступка
Доставити понуђачима одмах по изради
конкурсне документације
У року од 9 дана од дана позива. Понуде
отварати одмах након истека рока за

Преглед и стручна оцена понуда
Извештај о стручној оцени понуда и
предлог наручиоцу за избор најповољније
понуде
Обавештење понуђачима о избору
најповољније понуде
Оглас у „Службеном гласнику РС“ о
закључењу уговора
Записник о квантитативном и
квалитативном пријему добара

достављање понуда. Сачинити Записник о
отварању понуда и доставити га у року од
3 дана понуђачима који су поднели
понуду.
Извршити у року од 3 дана од дана
отварања понуда.
Сачинити по прегледу понуда и стручне
оцене понуда
Одмах по доношењу Одлуке о избору
најповољније понуде.Одлуку и Записник
доставити понуђачима у року од 3 дана.
У року од 3 дана од закључења уговора
Записник сачинити по пријему добара у
магацин и доставити у року од 2 дана.

ПС.-

ДИРЕКТОР
потпуковник
Миланко Ковачевић

Чувати до краја:2017.год.
Функција: 30, ред.бр.51
Датум: 26.09.12.2012.год.
Обрађивач: вс С. Пошарац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
Управа за односе са јавношћу
ВОЈНА ШТАМПАРИЈА "БЕОГРАД"

ОДБРАНА
СЛУЖБЕНА ТАЈНА
ИНТЕРНО

инт. бр. 2385-4
26.09.12.2012. године
БЕОГРАД
На основу члана 59. став 4. Правилника о материјалном пословању у МО и ВС („Службени
војни лист“, бр. 03/09, члан комисије за јавне набавке д а ј е :

И З Ј А В У
Поступак јавне набавке добара мале вредности бр. 4-2/12 (5.66.9): репроматеријал
књиговезачки - кожа, покренут одлуком директора Војне штампарије ''Београд''
инт.бр. 2385-2 од 26.09.12. 2012.године, се спроведи у складу са: Законом о јавним
набавкама (''Службени гласник РС'' бр. 116/08), Правилником о поступку јавне
набавке мале вредности (''Службени гласник РС'' бр. 60/09) и другим важећим
прописима.
Изјављујем да се приликом спровођења поступка јавне набавке води рачуна о
економичности и рационалности трошења буџетских средстава и да не постоји сукоб
интереса при поступку јавне набавке.
Ову изјаву дајем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.
Председник комисије за јавне набавке
вс Сладан Пошарац, дипл.инг.
Да је горњу изјаву дао и потписао, тврди и оверава:
ПС.-23654

Наредбодавац
ДИРЕКТОР
потпуковник
Миланко Ковачевић

Чувати до краја:2017.год.
Функција: 30, ред.бр.51
Датум: 26.09.12.2012.год.
Обрађивач: вс С. Пошарац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
Управа за односе са јавношћу
ВОЈНА ШТАМПАРИЈА "БЕОГРАД"

ОДБРАНА
СЛУЖБЕНА ТАЈНА
ИНТЕРНО

инт. бр.2385-5
26.09.12.2012. године
БЕОГРАД

Позив за подношење
понуда, доставља.Предузеће:
.................................................
Достављамо вам, сходно чл.30. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС"
бр. 116/08) и чл.9. Правилника о поступцима јавне набавке мале вредности
("Службени гласник РС" бр. 60/09), позив за подношење понуда за јавну набавку
добара мале вредности ред.бр.ЈН 4-2/12 – репроматеријал књиговезачки - кожа.

У прилогу акта вам достављамо:
-Конкурсну документацију.

ПС.-

ДИРЕКТОР
потпуковник
Миланко Ковачевић
Достављено:
-"Т.Ј.С.", доо, Ул.косовска бр.90, 22400 Рума, фах. 022-472967
-"Фабрика коже Рума", Ул. Железничка бр. 167, 22400 Рума, фах. 022-471984
-"Ана плус", Ул.Првомајска бр. 4, 11000 Београд , фах. 3195297

Наручилац:

Адреса:
Место:

Министарство одбране Р Србије
Управа за односе са јавношћу
Војна штампарија "Београд"
Ресавска 40б
Београд

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
На основу члана 30. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 116/08) и члана 9.
Правилника о поступку јавне набавке мале вредности ("Службени гласник РС" бр. 60/09),
наручилац o б ј а в љ у ј е :

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Врста поступка: јавна набавка мале вредности.
Предмет јавне набавке: кожа књиговезачка 120 m2 (редни број ЈН 4-2/12).
Опис предмета јавне набавке:
репроматеријал књиговезачки – кожа: вашета, говеђи бокс, I класа, боја црна и браон
Услови за учествовање у поступку јавне набавке (право учешћа, докази о испуњености
услова...):
Право учешћа имају сва физичка и правна лица која испуњавају услове из члана 44.
Закона о јавним набавкама. Испуњеност услова понуђач доказује на начин предвиђен
чланом 45. Закона о јавним набавкама (ЗЈН).
Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде:
Критеријум за избор најповољније понуде је
економски најповољнија понуда, а елементи су: цена, квалитет, техничко-технолошке
предности, рок испоруке и естетске и функционалне карактеристике (чл.52.ЗЈН)
Додела пондера по задатим критеријумима обавља се по експонецијалној функцији
датој у конкурсној документацији тачка 14).
Подношење понуда (рок, место, време, начин, назнака...):
Рок за подношење понуда је: 10.10.2012. године (9 дана од дана слања позива).
Благовременим ће се сматрати понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније
последњег дана наведеног рока, до 09.00 часова. Понуде се подносе лично или
препорученом поштом, у затвореној и запечаћеној коверти (омоту) на адресу
наручиоца: Војна штампарија "Београд" Ул.Ресавска 40б, 11000-Београд, са назнаком
„Не отварати - Понуда за учествовање у поступку јавне набавке, ред.број ЈН 4-2/12“.
На полеђини обавезно уписати назив и адресу понуђача.
Отварање понуда (место, време, присуство заинтересованих...):
Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење
понуда у 09.15 часова.
Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца. Отварању понуда могу
присуствовати сва заинтересована лица, а представници понуђача за активно учешће
у поступку морају имати овлашћење, које ће предати Комисији за јавну набавку
приликом отварања понуда.
Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде:
Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 8 дана од дана почетка
отварања понуда. Одлуку и Записник о отварању понуда, наручилац ће доставити
свим подносиоцима понуда у року од три дана од дана доношења.
Додатне информације (контакт особе, радно време, телефон):
1/7

Додатне информације или појашњења јавне набавке се морају доставити у писаном
облику најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда (чл.32. став 2. ЗЈН).
Контакт особа: Сладан Пошарац, сваког радног дана у времену од 8,00 до 11,00
часова број телефона 011/3201-654 или e-mail: vojna.stamparija@mod.gov.rs.
УПУТСТВО ЗА САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ
1) Понуде се обавезно достављају на српском језику.
2) Обавезни садржај понуде:
-подаци о понуђачу (прилог бр.1).
-Изјава о прихватању услове из позива (прилог бр.2).
-Изјава о испуњењу обавезних услова прописаних чл. 44. ЗЈН (прилог бр.3).
-Техничке карактеристике (спецификација) добара (прилог бр.4).
-Потврда о регистрацији Агенције за привредне регистре (неоверена фотокопија).
3) Документа из тач. 2) морају бити потписана и оверена печатом понуђача.
4) Понуда није подељена на партије и односи се на целокупну количину добара.
5) Није дозвољено подношење понуда у варијантама.
6) Понуђач обавезно самостално подноси понуду.
7) Понуђач је у обавези да наведе да ли извршење јавне набавке делимично поверава
подизвођачу (прилог бр.1).
8) Понуђач је у обавези да уз понуду достави узорак сваког појединачног добра
(обележен редним бројем из спецификације, парафиран и оверен печатом) и оверену
бланко меницу и овлашћење регистрованo у банци (сходно Одлуци НБС „Сл.гласник
РС“ 56/2011), као гаранцију озбиљности понуде (чл.14. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавне набавке "Службени гласник
РС" бр. 60/09, прилог бр.5 ), коју наручилац враћа по избору најповољније понуде, а
изабраном понуђачу по испоруци целокупно уговорене количине добара.
9) Цена добара у понуди мора бити у динарима и фиксна је за време трајања понуде.
10) Подаци из понуде нису поверљиви и могу се користити као елементи критеријума
и рангирања понуда (чл.12. ЗЈН).
11) Понуђач може тражити, искључиво у писаном облику, додатне информације и
појашњења у вези припреме понуде од наручиоца - телефоном није дозвољено.
Обавеза наручиоца је да у року од два дана од пријема захтева писмено одговори
подносиоцу и обавести о изменама све понуђаче.
12) Понуђач мора навести рок трајања понуде (прилог бр.1), који неможе бити краћи
од 60 дана од дана отварања понуда.
13) Захтев за заштиту права могу поднети наручиоцу сва заинтересована лица до
истека рока за подношење понуда (чл.107. ЗЈН), а по истеку рока право за подношење
захтева имају само понуђачи који су доставили понуду.
14) Избору најповољније понуде приступит ће се по утврђивању: благовремености,
исправности, испуњености датих техничких спецификација (исправност понуде) и
прихватљивости понуда, а обавит ће се по критеријуму: економски најповољнија
понуда, методологија доделе пондера је:
Елементи критеријума за оцену поднетих понуда

Број пондера

А.Цена добара - најмања понуђена цена из понуда
Б.Квалитет добара - оцена комисије 1 до 5, за узорке
В.Техничко-технолошке предности добара - оцене комисије 1 до 5
Г.Рок испоруке добара - најкраћи рок испоруке: одмах
Д.Естетске и функционалне карактеристике и др. оцена комисије 1 до 5

max 60
max 20
max 15
max 10
max 5

Напомена: Оцењивање релативног значаја сваког од елемената критеријума врши се, сходно чл.52.
став 1.под 1) и став 2.под 1), 3), 6), 7) и 12) Закона о јавним набавкама (Службени
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Гласник РС бр. 116/08) изабраном методологијом рангирања понуда одређивањем броја
пондера по експоненцијалној математичкој функцији.
x
формула: y = f(x) = ke , y је додељени број пондера, k је коефицијент максималног броја пондера
дотичног критеријума k=y/ex, е је const=2,718, x је понуђена цена (елемент критеријум А,
xЄ(1,5)) или дата оцена (Б и В) или број дана рока (Г и Д).
Пример Excel function: број пондера за А и Г = (min понуђена вредност) / EXP(xmin) * EXP(x)
број пондера Б, В и Д = (max понуђена вредност) * EXP(xmax) / EXP(x).

Број пондера по елементима критеријума: А, Б, В, Г и Д посебно за сваког понуђача
дати су у табели (Максимално могући број додељених пондера је 100):
Елементи критеријума
min
Ранг лист понуђача
1
2
3
4
5

max

max

min

3,0

50

5

20

5

15

А

бр.понд.

Б

бр.понд.

В

бр.понд.

1004
1004
1004
1004
1004

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Г

max
10

5

5

укупно

бр.понд.

Д

бр.понд.

пондера

0
0
0
0
0

1015
1015
1015
1015
1015

10
10
10
10
10

У случају понуда са истим бројем укупних пондера, предност при избору имат ће
понуда са најнижом понуђеном ценом, а у случају понуде добара страног и домаћег
порекла, поступа се сходно члану 52. став 6. и 7. Закона о јавним набавкама.
15) Изабрани понуђач по пријему обавештења и истеку рока за подношење захтева за
заштиту права (чл.107. ЗЈН), приступа закључењу уговора о купопродаји.
Понуђач може уложити захтев за заштиту права наручиоцу, (члан 107.-118.ЗЈН у
року од 8 дана од дана пријема Одлуке о избору најповољније понуде. Ако
подносилац захтева за заштиту права не прими решење од наручиоца или није
задовољан одлуком, може наставити поступак заштите пред републичком комисијом
у року од три дана уз претходну уплату таксе у износу од 30.000 динара сврха
плаћања: Републичка административна такса,корисник (прималац): Буџет Републике
Србије; шифра плаћања: 153; бр. жиро рачуна: 840-742221843-57; број модела 97;
позив на број: 50-016.
16) О закључењу уговора наручилац ће објавити Обавештење у "Службеном гласнику
РС" .
17) Испорука се врши на адресу наручиоца и превоз се не фактурише посебно.
18) Понуђач је дужан да добра испоручи у исправној/оригиналној амбалажи, која
добра у потпуности штити од оштећења, са произвођачком декларацијом на њој
(декларација мора бити преведена на српски језик, ако су добра страног порекла).
Амбалажа је урачуната у цену и неповратна је.
19) Квантитативни и квалитативни преглед добара се врши приликом испоруке у
магацину наручиоца, у присуству овлашћених представника обе уговорне стране.
Уколико се приликом преузимања добара констатује неслагање по врсти, количини и
квалитету, наручилац ће то одмах писмено констатовати и оверити доставницу само
за примљена исправна добра.
Добављач је дужан да поступи по примедбама наручиоца, констатованим при
прегледу добара одмах, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана прегледа.
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Прилог бр.1

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
1) Подаци о понуђачу:
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:_____________________________________________
(пуно или скраћено пословно име понуђача)

АДРЕСА ПОНУЂАЧА: ___________________________________________
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: ____________________________________________
ТЕЛЕФОН: _____________________________________________________
ФАКС: _________________________________________________________
e – mail: ________________________________________________________
ПИБ : __________________________________________________________
МАТИЧНИ БРОЈ: _______________________________________________
БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА: _______________________________________
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: _______________
_______________________________________________________________
2) Понуду подносимо: самостално-као заједничку-са подизвођачем. (заокружити одговор).
3) Рок важења понуде је: ....... дана (не краћи од 60 дана) од дана отварања понуде.
4) Рок испоруке (на адресу купца) добара: ........ дана од закључења уговора
5) Рок плаћања: .......... дана од дана пријема добара и рачуна (не краћи од 30 дана).

Место и датум:
_______________________

Понуђач:
___________________________
печат и потпис одговорног лица
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Прилог бр.2

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

ИЗЈАВА
О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ ПОЗИВА
ЗА ПОНУДУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо услове из позива за
подношење понуде инт.бр. 2385-4 од 26.09.12.2012.године за јавну набавку ред.бр. 42/12.
Сагласни смо да ти услови у целини представљају саставни део уговора и да исти не
може бити контрадикторан тим условима.
Место и датум:

Понуђач

____________________

______________________
(потпис и печат)

Прилог бр.3

ИЗЈАВА
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
за учешће у поступку јавне набавке мале вредности
Изјављујемо под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да као
понуђач испуњавамо обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке мале
вредности, сагласно чл. 44.Закона о јавним набавкама.
Место и датум:
____________________

Понуђач
______________________
(потпис и печат)
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Прилог бр.4

ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА (СПЕЦИФИКАЦИЈА) ДОБАРА
СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА
р
б

јед.
мере

Назив добра

цена по јед.
мере
без ПДВ

количина

УКУПНА ЦЕНА
дин

кожа књиговезачка (вашета,
m2
50
говеђи бокс, I класа), боја црна
кожа књиговезачка (вашета,
m2
2
50
говеђи бокс, I класа), боја браон
Вредност понуђених добара без ПДВ-а
1

Вредност ПДВ-а
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Карактеристика

- дебљина mm
- температура смежурања С°
- цепање клином N
- затезна чврстоћа , N/mm2
- прекидно издужење %
- сила цепања, један смер, N

Минимална
вредност

Измерене
вредности

1,6-1,8
min 80
min 60
min 12
min 75
min 25

У складу са произвођачком гаранцијом тврдимо да је произведено по стандарду и да
поседује безбедоносни лист и сертификат (навести):

Место и датум:
____________________

Понуђач
______________________
(потпис и печат)
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Прилог бр.5

На основу Закона о меници ( ''Сл. Лист ФНРЈ'' бр. 104/46, ''Сл. Лист СФРЈ'' бр. 16/65, 54/70, 57/89 и
''Сл. Лист СРЈ'' бр. 46/96), Закона о платном промету (''Сл. Лист СРЈ'' број 3/02, 5/03 и ''Сл. Гласник
РС'' бр. 43/04, 62/06, 111/09 – др. Закон и 31/11) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења
јединствених инструмената платног промета (''Сл. Гласник РС'' бр. 57/04 и 82/04),

Предузеће __________________________ из _________________, ПИБ _____________
издаје
МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ
за корисника бланко соло менице
Управа за трезор - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Ул.
гардијска број 7, да депоновану меницу може попунити и предати на наплату, у
износу од 10% вредности понуде-уговора, по основу неиспуњења обавеза и то на
терет рачуна који су отворени код:
___________________________________________________________________.
(назив банке и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења Управа за трезор, Рачуноводствени центар МО може
попунити меницу серије ______________са клаузулом ''без протеста, без трошкова'' на
износ од: _________________ динара у случају:
а) да повучемо своју понуду у току периода важности понуде,
б) да не потпишемо Уговор о купопродаји, у случају да Корисник гаранције прихвати
нашу понуду за јавну набавку добара.
в) да не извршимо обавезе из закљученог Уговора о купопродаји добара.
Дужник се одриче права:
- на повлачење овог овлашћења;
- на опозив овог овлашћења;
- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;
- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица.
Прилог: оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за
располагање средствима на рачунима и бланко-сопствена меница.
У ____________2012.године.

___________________________
(печат и потпис)
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Чувати до краја:2017.год.
Функција: 30, ред.бр.51
Датум: 10.10.2012.год.
Обрађивач: вс С. Пошарац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
Управа за односе са јавношћу
ВОЈНА ШТАМПАРИЈА "БЕОГРАД"

ОДБРАНА
СЛУЖБЕНА ТАЈНА
ИНТЕРНО

инт. бр. 2385-7
10.10.2012. године
БЕОГРАД
Наручилац

Војна штампарија "Београд"

Адреса

Београд, Ресавска 40б

На основу члана 80. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 116/08), члана
11. Правилника о поступку јавне набавке мале вредности (''Службени гласник РС'' бр. 60/09)
и Правилника о поступку отварања понуда и обрасцу за вођење записника (''Службени
гласник РС'' бр. 60/09), Комисија за јавну набавку наручиоца с а с т а в љ а :

ЗАПИСНИК
О ОТВАРАЊУ ПОНУДА
За јавну набавку: репроматеријал књиговезачки - кожа, број 4-2/12 (5.66.9),
процењене вредности 500.000,00.динара, за коју се спроводи поступак јавне набавке
мале вредности, по писменом позиву понуђачима, инт. број 2385-5 од
26.09.12.2012.године, наручиоца: МО, Управа за односе са јавношћу, Војна
штампарија "Београд" и то:
- "Фабрика коже Рума", Ул. Железничка бр. 167, 22400 Рума,фах.022-471984
- "Ана плус", Ул.Првомајска бр. 4, 11000 Београд ,фах.3195297
- "Т.Ј.С." доо, Ул.косовска бр.90, 22400 Рума, фах.022-472967
1. Поступак отварања понуда спроводи се у просторијама наручиоца Војна
штампарија "Београд" у Београду, Ул.Ресавска 40б дана 10.10.2012.године са
почетком у 09.15 часова.
2. Отварање понуда спроводе представници наручиоца-чланови комисије:
Име и презиме

Сладан Пошарац, дипл.инг.
Ковиљка Петровић, граф.инг.
3
Зорица Ерцеговац, дипл.правник
3. Констатује се да отварању понуда не присуствују представници понуђача.
4. Констатује се да отварању понуда не присуствују трећа лица.
5.Благовремено, тј. до дана 10.10.2012.године до 09.00 часова, примљена је једна
понуда, у неоштећеној коверти, понуђача и то:
1
2

Ред.
бр.
1

Деловодни број
приспеле понуде

2385-6

Понуђач (назив или шифра)

"Т.Ј.С." доо Рума

Датум пријема

10.10.2012.

Време (час)

09.00

Неблаговремене понуде нису пристигле до окончања поступка отварања понуда.
6. Назив понуђача, деловодни број под којим је понуда заведена код наручиоца, цена
из понуде без ПДВ и евентуални попусти које нуди понуђач, подаци из понуде који су
одређени као елементи критеријума, а који се могу нумерички приказати, редоследом
приспећа понуда:
Број под којим је понуда
заведена:
Назив или шифра понуђача
Понуђена цена и
евентуални попусти
Подаци из понуде који су
одређени као елементи
критеријума
Други подаци из понуде

инт.бр. 2385-7 од 10.10.2012.год.
"Т.Ј.С." доо Рума
408.000,00 динара
рок испоруке: 30 дана
нема

_________________________________________________
7. Недостаци поднете понуде:
Коверат није запечаћен................................... ................................................................
(наручилац наводи који докази o испуњености услова тражени конкурсном документацијом нису приложени уз понуду)

Прилог 1,2,3,4 и 5, меница и Потврда о регистрацији Агенције за привредне регистре

8. Примедбе представника понуђача на поступак отварања понуда:
Отварању понуда нису присуствовали понуђачи .
9. Потписи чланова комисије за ЈН наручиоца:
Име и презиме

1.
2.

Потпис

Председник Сладан Пошарац, дипл.инг.
Члан Ковиљка Петровић, граф.инг.

3.
Члан Зорица Ерцеговац, дипл.правник
Записник водио: Сладан Пошарац
10. Потписи присутних овлашћених представника понуђача:
Отварању понуда нису присуствовали понуђачи.
11. Разлози због којих је овлашћени представник понуђача одбио да потпише
записник: отварању понуда нису присуствовали понуђачи.
12. Поступак отварања понуда завршен је у 09.30 часова.

Чувати до краја:2017.год.
Функција: 30, ред.бр.51
Датум: 10.10.2012.год.
Обрађивач: вс С. Пошарац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
Управа за односе са јавношћу

ОДБРАНА
СЛУЖБЕНА ТАЈНА
ИНТЕРНО

ВОЈНА ШТАМПАРИЈА "БЕОГРАД"

инт. бр. 2385-8
10.10.2012. године
БЕОГРАД
Наручилац

Војна штампарија "Београд"

Адреса

Београд, Ресавска 40б

На основу члана 80. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 116/08)
Комисија за јавну набавку наручиоца с а с т а в љ а :

ИЗВЕШТАЈ
О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
1. Врста предмета јавне набавке:
Добра
х
Услуге
Радови
2. Подаци о јавној набавци:
репроматеријал књиговезачки
кожа 50 црна+50 браон m2
Редни број јавне набавке:
4-2/12 (5.66.9)
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 500.000,00 динара
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а) 408.000,00 динара
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом) 489.600,00 динара
Предмет јавне набавке:

3. Укупан број поднетих понуда: је једна.
Назив/име понуђача
Благовремене понуде

"Т.Ј.С." доо Рума

Неблаговремене понуде

нису пристигле до састављања извештаја

4. Назив понуђача чија је понуда одбијена и разлози за одбијање: није било
одбијених понуда.
5. Критеријум за оцењивање понуда је: економски најповољнија понуда,
методологија доделе пондера:

Елементи критеријума за оцену поднетих понуда

Број
пондера

А.Цена добара - најмања понуђена цена из понуда
Б.Квалитет добара - оцена комисије 1 до 5, за узорке
В.Техничко-технолошке предности добара - оцене комисије 1 до 5
Г.Рок испоруке добара - најкраћи рок испоруке: одмах
Д.Естетске и функционалне карактеристике и др. оцена комисије 1 до 5

max 60
max 20
max 15
max 10
max 5

Напомена: Оцењивање релативног значаја сваког од елемената критеријума врши се, сходно
чл.52. став 1.под 1) и став 2.под 1), 3), 6), 7) и 12) Закона о јавним набавкама ("Службени
Гласник РС" бр. 116/08) изабраном методологијом рангирања понуда одређивањем броја
пондера по експоненцијалној математичкој функцији.
x
формула: y=f(x)=ke , y је додељени број пондера, k је коефицијент максималног броја
пондера дотичног критеријума k=y/ex, е је const=2,718, x је понуђена цена(А) или дата оцена
(Б, В и Д) или број дана рока(Г ), xЄ(1,5), нпр. бр.пондера=(max бр.пондера)/ EXP(xmax)*EXP(x)
Добијене резултате, односно број пондера по сваком од елемената критеријума посебно за
сваког понуђача дати су у табели (максимални број пондера је 100):
Понуђач
1.ТЈС Рума

А
4,08
2
3
4
5

бр.понд.

50
2957
2957
2957
2957

Б
5

В
5

бр.понд.

20
0
0
0
0

бр.понд.

15
0
0
0
0

Г
30

Д
10
5
######
######
######
######
бр.понд.

бр.понд.

пондера

5
0
0
0
0

100
######
######
######
######

Комисија је после прегледа узорака и пробе коже за повезивања утврдила да су
одговарајућег квалитета, да у потпуности одговарају и извршила оцењивање
узорака уз консултацију са Техничко-технолошком службом и Одељењем
књиговезнице, оценила оценама од 1 до 5 датих у табели колона Б. Такођер је
вршена процена применљивости понуђених добара у односу на производну
опрему у поседу наручиоца и понаособ оценила тт-предност добара и
функционалне карактеристике те је доделила оцене: колона В и Д.
6. Назив понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача:
"Т.Ј.С.", доо, Ул.Косовска бр.90, 22400 Рума, фах.022-472984
јер је благовремена, исправна и прихватљива – не ограничава, нити условљава
права наручиоца или обавезе понуђача и не прелази износ процењене
вредности са укупно 100 пондера и као такву предлаже наручиоцу за избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
Да

Не

х

Чланови Комисије за јавну набавку:
Име и презиме

1.

Председник Сладан Пошарац, дипл.инг.

2.

Члан Ковиљка Петровић, граф.инг.

3.

Члан Зорица Ерцеговац, дипл.правник

Потпис

Чувати до краја:2017.год.
Функција: 30, ред.бр.51
Датум: 10.10.2012.год.
Обрађивач: вс С. Пошарац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
Управа за односе са јавношћу

ОДБРАНА
СЛУЖБЕНА ТАЈНА
ИНТЕРНО

ВОЈНА ШТАМПАРИЈА "БЕОГРАД"

инт. бр. 2385-9
10.10.2012. године
БЕОГРАД
Наручилац

Војна штампарија "Београд"

Адреса

Београд, Ресавска 40б

На основу члана 81. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр. 116/08),
директор Војне штампарије "Београд", д о н о с и :

ОДЛУКУ
о избору најповољније понуде
БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА понуда понуђача: "Т.Ј.С.", доо, Ул.Косовска
бр.90, 22400 Рума, инт.број 2385-6 од 10.10.2012. године.
Образложење
Наручилац је дана 26.09.12.2012.године донео одлуку о покретању поступка инт.бр.
2385 -2, за јавну набавку бр. 4-2/12 (5.66.9).
За наведену јавну набавку наручилац је упутио писмени позив (препорученом
поштом са повратницом) за подношење понуда понуђачима инт.бр. 2385-5 од
26.09.12.2012.године и то:
-"Фабрика коже Рума", Ул. Железничка бр. 167, 22400 Рума, фах.022-471984 и
-"Ана плус", Ул.Првомајска бр. 4, 11000 Београд , фах.3195297.
-"Т.Ј.С.", доо, Ул.Косовска бр.90, 22400 Рума, фах.022-472967
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је једна понуда.
Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавне набавке је сачинила
Записник инт.бр.2385-7 од 10.10.2012.године и приступила стручној оцени понуда и
сачинила Извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда инт.бр. 2385-8 од 10.10.2012.године, Комисија
за јавне набавке је констатовала следеће:
1. Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке:
Редни број јавне набавке:

репроматеријал књиговезачки
кожа 50 црна+50 браон m2
4-2/12 (5.66.9)

500.000,00 динара
408.000,00 динара
489.600,00 динара

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а):
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а):
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом):

2. Назив понуђача чија је понуда одбијена и разлози за одбијање: није примљена
неблаговремена понуда, нити неисправна, а нема ни одбијених.
3. Критеријум за оцењивање понуде је: економски најповољнија понуда.
Комисија је после прегледа пристигле понуде утврдила да је благовремена, исправна
и прихватљива.
Комисија је после прегледа узорака и пробе коже за повезивања утврдила да су
одговарајућег квалитета, да у потпуности одговарају потребама штампарије и
извршила оцењивање узорака уз консултацију са Техничко-технолошком службом и
Одељењем књиговезнице, оценила оценама (од 1 до 5) које су дате у табели колона Б.
Такођер је вршена процена применљивости понуђених добара у односу на
производну опрему у поседу наручиоца и понаособ оценила тт-предности добара и
функционалне карактеристике те је доделила оцене: колона В и Д.
Понуђач
1.ТЈС Рума

А
4,08
2
3
4
5

бр.понд.

50
2957
2957
2957
2957

Б
5

бр.понд.

20
0
0
0
0

В
5

бр.понд.

15
0
0
0
0

Г
30

Д
10
5
######
######
######
######
бр.понд.

бр.понд.

пондера

5
0
0
0
0

100
######
######
######
######

4. Назив/име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, је констатовала да је најповољнија понуда
понуђача, којем је додељен највећи број пондера 100:
"Т.Ј.С.", доо, Ул.Косовска бр.90, 22400 Рума, фах.022-472984
а понуда је благовремена, исправна и прихватљива – не ограничава, нити условљава
права наручиоца или обавезе понуђача и не прелази износ процењене вредности и
као такву предложила наручиоцу за избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
Да

Не

х

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о избору
најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о избору
најповољније понуде којом се понуда инт.бр. 2385-6 од 10.10.2012.године, понуђача
"Т.Ј.С." бира као најповољнија.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права
у року од 8 дана од дана пријема исте.
ПС.-

ДИРЕКТОР
потпуковник
Миланко Ковачевић

Чувати до краја:2017.год.
Функција: 30, ред.бр.51
Датум: 10.10.2012.год.
Обрађивач: вс С. Пошарац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
Управа за односе са јавношћу

ОДБРАНА
СЛУЖБЕНА ТАЈНА
ИНТЕРНО

ВОЈНА ШТАМПАРИЈА "БЕОГРАД"

инт. бр. 2385-10
10.10.2012. године
БЕОГРАД
На основу члана 61. Правилника о материјалном пословању у МО и ВС ("Службени војни
лист" бр.03/09), Директор војне штампарије "Београд", д о н о с и :

ОДЛУКУ
1.Са предузећем: "Т.Ј.С.", доо, Ул.Косовска бр.90, 22400 Рума, фах.022-472967,
закључити уговор о купопродаји добара - репроматеријал књиговезачки - кожаа по
спецификацији датој у Конкурсној документацији.
2.Вредност набавке: 408.000,00 динара без ПДВ-а.
489.600,00 динара са ПДВ-ом.
3.Начин плаћања: вирманом са конта „4234“ , (књиговодствена шифра: ''962'').
4.Испорука добара: у магацин штампарије.
5.Рок испоруке: из понуде.
6.Понуђаче обавестити о додели набавке и доставити им Записник о отварању понуда.
7.Уговор закључити по истеку рока од 8 дана, од дана обавештења понуђача и
добијања правног мишљења МО ДИП на нацрт уговора, а оглас „Обавештења о
закљученом уговору“ доставити Службеном Гласнику РС у року од 3 дана. Трошкови
оглашавања терете конто 4234.
Образложење
На основу Одлуке о покретању поступка јавне набаке, након спроведеног поступка
јавне набавке и Извештаја комисије за јавне набавке и Одлуке наручиоца о избору
најповољније понуде, прихватам понуду понуђача "Т.Ј.С." из Руме и са истим
закључим уговор о купопродаји.
На основу свега изнетог донео сам одлуку као у диспозитиву.
ПС.-

ДИРЕКТОР
потпуковник
Миланко Ковачевић

Чувати до краја:2017.год.
Функција: 30, ред.бр.51
Датум: 10.10.2012.год.
Обрађивач: вс С. Пошарац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
Управа за односе са јавношћу
ВОЈНА ШТАМПАРИЈА "БЕОГРАД"

ОДБРАНА
СЛУЖБЕНА ТАЈНА
ИНТЕРНО

инт. бр. 2385-21
10.10.2012. године
БЕОГРАД
Наручилац

Војна штампарија "Београд"

Адреса

Београд, Ресавска 40б

Обавештење о избору
најповољније понуде, доставља.Предузеће
"Т.Ј.С."
доо, Ул.Косовска бр.90, 22400 Рума
Достављамо вам, сходно Закону о јавним набавкама (Службени гласник РС 116/08) и
Правилнику о постуцима ЈНМВ (Службени гласник РС 60/09): Записник о отварању
понуда и Одлуку о избору најповољније понуде за набавку добара мале вредности
бр.4-2/12 (5.66.9) – репроматеријал књиговезачки - кожа.
Потребно је да нам доставите оригинална документа тражена конкурсном
документацијом.
Закључењу уговора приступит ће се по истеку рока за жалбе и добијања мишљења
Миистарства одбране - ДИП, о датуму закључења уговора бићете накнадно
обавештени.
У прилогу акта поштом вам достављамо :
− Записник о отварању понуда
− Одлуку о избору најповољније понуде
ПС.-

ДИРЕКТОР
потпуковник
Миланко Ковачевић

Чувати до краја:2017.год.
Функција: 30, ред.бр.51
Датум: 10.10.2012.год.
Обрађивач: вс С. Пошарац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
Управа за односе са јавношћу
ВОЈНА ШТАМПАРИЈА "БЕОГРАД"

ОДБРАНА
СЛУЖБЕНА ТАЈНА
ИНТЕРНО

инт. бр. 2385 - 12
10.10.2012. године
БЕОГРАД
Уговор о набавци добара,
ради давања мишљења
доставља. -

МО, Секретаријат министарства
Дирекција за имовинско-правне послове
Одељење у Београду, ул.С.Марковића 21
Београд

Веза:
Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности достављамо Вам нацрт
уговора као и предуговорна документа ради добијања мишљења на текст уговора,
који намеравамо да закључимо са изабраним понуђачем "Т.Ј.С.", сходно чл.151.
Правилника о материјалном пословању у МО и ВС („Службени војни лист“ бр.
03/609)
У прилогу вам достављамо фотокопију :
− Одлука о покретању поступка ЈН
− Решење о образовању комисије за ЈН
− Изјава члана комисије
− Конкурсну документацију
− Нацрт уговора
− Записник о отварању понуда
− Извештај о стручној оцени понуда
− Одлука о избору најповољније понуде
− Одлуку о потписивању уговора.
СП.-23-654

ДИРЕКТОР
потпуковник
Миланко Ковачевић

УГОВОР
о купопродаји добара

закључен између:
Наручиоца:
Република Србија – Министарство одбране – Управа за односе са јавношћу Војна штампарија "Београд", са седиштем у Београду, Ресавска 40б, коју заступа
директор потпуковник Миланко Ковачевић, у даљем тексту: КУПАЦ
и
Предузећа:
"Т.Ј.С."доо,са седиштем у Руми, Ул.Косовска бр.90, које заступа директор Александар
Павић, у даљем тексту: ПРОДАВАЦ.
Подаци о купцу

Подаци о продавцу

ПИБ: 102116082

ПИБ: 1066055323

Матични број: 07093608

Матични број: 20641983

Број рачуна: 840-19540845-28
позив на бр.122742312962
Телефакс: 3651947

Број рачуна: 335-2601-36
Телефакс: 022-471984

Основ уговора:
Редни број јавне набавке

4-2/12 (5.66.9)

Број и датум одлуке о избору најповољније понуде

2385-9 од 10.10.2012.године

Ч л а н 1.
Продавац се обавезује да купцу испоручи следећа добра:
Ред.
број

1
2

НАЗИВ

кожа књиговезачка
(вашета, говеђи бокс, I класа), боја црна
кожа књиговезачка
(вашета, говеђи бокс, I класа), боја браон

Јед. мере

Количина

m2

50

m2

50

Дозвољено је одступање количине ±5% из технолошких разлога приликом паковања коже.
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Ч л а н 2.
Уговорне стране су сагласне да укупна цена без пореза на додату вредност за добра из
чл.1 овог уговора износи 408.000,00 динара, а са обрачунатим ПДВ-ом износи
489.600,00 динара, сагласно понуди продавца заведеној код купца под инт. бр. 2385-6
од 10.10.2012. године. Наведена цена је фиксна.
Ч л а н 3.
Продавац се обавезује да добра из чл.1 овог Уговора испоручи на адресу купца, а
најкасније у року од 30 дана од закључења уговора.
Продавац је дужан да предметна добра испоручи у оригиналној произвођачкој
амбалажи, која их у потпуности штити од оштећења. Амбалажа је обавезно са
оригиналном декларацијом и неповратна је. Трошкови транспорта и амбалаже
урачунати су у цену из чл.2. овог Уговора.
Ч л а н 4.
У случају доцње у испоруци добара, која се не може правдати вишом силом или до
које је дошло без сагласности купца, продавац се обавезује да плати купцу уговорну
казну у износу од 0,5 ‰ (промила) дневно, рачунато на вредност добара испоручених
са закашњењем, с тим да износ уговорне казне не може да буде већи од 5% (посто)
вредности неиспоручених добара.
Ч л а н 5.
Продавац је обавезан да испоручи добра у количини и по квалитету сагласно
условима у понуди коју је доставио купцу.
Продавац и купац заједнички констатују количину и квалитет приликом испоруке и
пријема добара, што се констатује записнички, потписано и оверено од обе уговорне
стране.
Рекламацију са записником о пријему добара купац доставља продавцу одмах по
утврђивању недостатака, а најкасније у року од 5 дана од дана пријема добара.
Продавац се обавезује да отклони недостатке по рекламацији у року од 5 дана од дана
пријема рекламације.
Ч л а н 6.
Продавац и купац се обавезују да ће уговорене обавезе извршавати у духу законских
прописа, поступајући у складу са заједничким договором.
Ч л а н 7.
Продавац ће купцу одмах по пријему записника - доставнице о испоруци добара
испоставити фактуру-рачун, на основу које Купац врши плаћање у року не краћем од
30 дана од дана пријема фактуре-рачуна.
За неблаговремено плаћање испоручених добара купац је дужан да плати продавцу
законску затезну камату на вредност неизмирених обавеза.
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Ч л а н 8.
Све што није регулисано овим уговором решаваће се сагласно одредбама Закона о
облигационим односима.
Ч л а н 9.
Сва спорна питања која произилазе из извршења уговора између извршиоца покушаће
се решити споразумно.
Уколико продавац и купац спорна питања не реше споразумно, настали спор
решаваће стварно надлежан месни суд у Београду.
Ч л а н 10.
Уговорне стране приступиће потписивању уговора након добијања правног мишљења
за закључење од стране Министарства одбране – Дирекције за имовинско-правне
послове (МО-ДИП) и протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Уговор ступа на снагу и примењује се од дана потписивања и овере уговора од стране
обе уговорне стране.
Ч л а н 11.
Овај уговор сачињен је у 3 (три) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна
задржава по 1 (један) примерак, а један се доставља МО-ДИП.
Купац задржава право да уговор умножи и изворно достави, у потребном броју,
својим крајњим корисницима.
ПРОДАВАЦ

КУПАЦ

........................................

........................................

за "Т.Ј.С."

за Војну штампарију ''Београд''

директор

директор

Александар Павић

потпуковник
Миланко Ковачевић
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Чувати до краја:2017.год.
Функција: 30, ред.бр.51
Датум: 16.11.2012.год.
Обрађивач: вс С. Пошарац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
Управа за односе са јавношћу
ВОЈНА ШТАМПАРИЈА "БЕОГРАД"

ОДБРАНА
СЛУЖБЕНА ТАЈНА
ИНТЕРНО

инт. бр. 238516.11.2012. године
БЕОГРАД
Уговор о набавци
добара, доставља. -

МО, Секретаријат министарства
Дирекција за имовинско-правне послове
Одељење у Београду, ул.С.Марковића 21
Београд

Веза: ОП II 2928/12 од 19.10 .2012.године
Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности достављамо Вам примерак
уговора, који смо закључили 12.11.2012.година, са изабраним понуђачем "Т.Ј.С." из
Руме, сходно чл.151. Правилника о материјалном пословању у МО и ВС („Службени
војни лист“ бр. 03/609)
ПС.-23-654

ДИРЕКТОР
потпуковник
Миланко Ковачевић

У прилогу Е-mail достављамо вам текст огласа: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ
УГОВОРУ, са молбом да га објавите у наредном броју Службеног гласника РС.
Трошкове објављивања огласа плаћа Војна штампарија "Београд", по пријему
предрачуна .
Наши подаци:
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ, Управа за односе са јавношћу,
Војна штампарија ''Београд''
Београд, ул.Ресавска бр. 40 Б
МАТИЧНИ БРОЈ: 07093608
ТЕКУЋИ РАЧУН: 840-19540845-28 позив на бр.122742312962
ПИБ: 102116082
ТЕЛЕФОН: 011/3201-085, ФАКС: 011/3651-947
Захваљујемо на сарадњи.
Директор
Потпуковник
Миланко Ковачевић

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
1) Подаци о наручиоцу:
Министарство одбране РСрбије, Управа за односе са
јавношћу, Војна штампарија „Београд“
Адреса
Београд, Ресавска 40б
2) Врста предмета и предмет јавне набавке:
добра - репроматеријал књиговезачки - кожа (бр.ЈН 4-2/12 (5.66.9))
3) Назив понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци:
"Т.Ј.С."доо, Ул.Косовска бр.90, 22400 Рума
4) Датум закључења уговора: 12.11.2012.год.
5) Вредност уговора о јавној набавци: 408.000,00 динара без ПДВ-а.
Наручилац

Да је напред наведено оглашавање у "Службеном гласнику РС" обавезно у року од
три дана након закључења Уговора о купопродаји добара у јавној набавци добара
сходно члану 70. став 1. под 4) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС"
бр.116/08), тврди и оверава наредбодавац
ДИРЕКТОР
потпуковник
Миланко Ковачевић

Чувати до краја:2015.год.
Функција: 30, ред.бр.45
Датум: 21.11.2012.год.
Обрађивач: вс С. Пошарац

ОДБРАНА
СЛУЖБЕНА ТАЈНА
ИНТЕРНО

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
Управа за односе са јавношћу
ВОЈНА ШТАМПАРИЈА "БЕОГРАД"

инт. бр. 2385–
21.11.2012. године
БЕОГРАД

ХИТНО

Сагласност за авансно
плаћање, доставља.Mинистарство одбране
Сектор за буџет и финансије
Управа за буџет
На основу члана 28. став 4. Правилника о финасијском пословању у МО и ВС
("Службени војни лист" бр.17/11) потребна нам је Ваша сагласност за исплату
унапред (авансно) за текст огласа у „Службеном гласнику РС“ :
„Обавештење о закљученом уговору“ у поступку јавних набавки, за следеће
предрачуне:
Предрачун
број

Датум

Вредност без ПДВ-а

Вредност са ПДВ-ом

32811/12
32582/12
32474/12
30902/12
30901/12

16.11.2012.
14.11.2012.
13.11.2012.
26.10.2012.
26.10.2012.

2.887,50
3.150,00
2.625,00
3.937,50
2.887,50

3.465,00
3.780,00
3.150,00
4.725,00
3.465,00

Новчана средства су нам одобрена у Финансијском плану за 2012. годину,
књиговодствена шифра организационе јединице „962“ на конту расхода „4234“
извор прихода "01".
У прилогу акта:
-профактуре-предрачуни
СП.-23-654

ДИРЕКТОР
потпуковник
Миланко Ковачевић
Достављено:
-наслову

мп

На основу Закона о меници ( ''Сл. Лист ФНРЈ'' бр. 104/46, ''Сл. Лист СФРЈ'' бр. 16/65, 54/70, 57/89 и
''Сл. Лист СРЈ'' бр. 46/96), Закона о платном промету (''Сл. Лист СРЈ'' број 3/02, 5/03 и ''Сл. Гласник
РС'' бр. 43/04) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног
промета (''Сл. Гласник РС'' бр. 57/04), и з д а ј е м :

ПОТВРДА
О ПОВРАЋАЈУ МЕНИЦЕ серије АВ6397717
Дана ___.___.2013.године извршен је повраћај бланко-менице предузећу:
"Т.Ј.С.", доо, Ул.Косовска бр.90, 22400 Рума, од стране Војне штампарије
"БЕОГРАД" по окончању поступка јавне набавке бр.4-2/12 (5.66.9) (2385).
Меница је, сходно члану 30. став 6. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник
РС" 116/08) и чл. 14. и 17. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавне набавке ("Службени гласник РС" 60/09), издата као
банкарска гаранција за озбиљност понуде у вредности до 10% од понуђене цене и/или
испуњења уговорних обавеза.
Да је наведена бланко-меница примљена у исправном стању, тврди и оверава :
Директор
мп

....................................
Александар Павић

Чувати до краја:2017.год.
Функција: 30, ред.бр.51
Датум: 23.11.2012.год.
Обрађивач: вс С. Пошарац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
Управа за односе са јавношћу

ОДБРАНА
СЛУЖБЕНА ТАЈНА
ИНТЕРНО

ВОЈНА ШТАМПАРИЈА "БЕОГРАД"

инт. бр. 238523.11.2012. године
БЕОГРАД
На основу чл. 68. и 69. Правилника о материјалном пословању у МО и ВС (СВЛ 03/09),
службеник за јавне набавке с а ч и њ а в а :

ЗАПИСНИК
О КВАЛИТАТИВНОМ И КВАНТИТАТИВНОМ ПРИЈЕМУ
1. Пријем је извршен дана 23.11.2012. године у просторијама Војне штампарије
''Београд'', уз Отпремницу бр.Р1468 од 23.11.2012.године предузећа "Т.Ј.С."
доо, Ул.Косовска бр.90, 22400 Рума.
2. Предмет набавке је:
Ред.
број

НАЗИВ

Јед. мере

Количина

1
2

Кожа гов.бокс биљ.вашета црна тара 1.6-1.8
Кожа гов.бокс биљ.вашета браон тара 1.6-1.8

m2
m2

49,95
50,04

3. Подаци о квантитативном пријему: примљена количина добара се поклапа са
количинама на отремници-рачуну
4. Подаци о квалитативном пријему: визуелним прегледом утврђено је
исправно, са оригиналном произвођачком декларацијом и упаковано у
неоштећеној амбалажи.
5. Покретне ствари предате руковаоцу и материјално задужене (ктал.бр.243).
Службеник за јавне набавке
вс Сладан Пошарац, дипл.инг

Admistration des postes d`origine
Uprava pošta porekla
Burse de depot
Prijemna pošta
Destinataire de l’envol
Primalac pošiljke

AVIS de reception/de livrasion/de paiment/d`inscription
POVRATNICA/Izveštaj o uručenju/isplati/knjiženju
Date
Datum

A.R.

Non prioritaire/Impri
Neprioritetno/Tiskovin

Colis
Paket

Recommande
Livraison attestee
Valeur declaree
Preporučeno
Potvrđeno uručenje
Označena vrednost
Montant
No de l’envol
Broj pošiljke
Iznos
Mandat ordinaire/
de versement
Obična uputnica/
Cheque d`assignation
poštanska uputnica
Uputnički ček
L`envoi mentionne ci-dessus a ete dument
Gore navedena pošiljka propisno je
Inscrit en CCP
Uknjiženo u korist poštanskog
remis
paye
tekućeg računa
uručena
isplaćena
Date
Signature*
Datum
Potpis*
Nom du destinataire en lettres majuscules (ou autre moyen clair d`identification)
Ime primaoca velikim slovima (ili druga jasna identifikacija)

CN 07
CN 07

Timbre du bureau renvozant l’avis
Žig pošte koja vraća povratnicu

"Т.Ј.С.", доо, Ул.косовска бр.90,
22400 Рума (2385)

Nature de l’envol
Vrsta pošiljke
Prioritaire/Lettre
Prioritetno/Pismo

Services des postes
Službeno

Prioritaire/
Par avion
Prioritetno/
Avionom
Renvozer a
Vratiti u
Nom ou raison sociale
Ime ili naziv firme

Vojna štamparija"Beograd"

Rue et no
Ulica i broj

Resavska 40B

Localite et pays
Mesto i država

Beograd

*Ovu povratnicu može potpisati primalac ili druga ovlašćena osoba.

Admistration des postes d`origine
Uprava pošta porekla
Burse de depot
Prijemna pošta
Destinataire de l’envol
Primalac pošiljke

AVIS de reception/de livrasion/de paiment/d`inscription
POVRATNICA/Izveštaj o uručenju/isplati/knjiženju
Date
Datum

A.R.

"Фабрика коже Рума", Ул. Железничка бр.
167, 22400 Рума
(2385)

Nature de l’envol
Vrsta pošiljke
Prioritaire/Lettre
Prioritetno/Pismo

Non prioritaire/Impri
Neprioritetno/Tiskovin

Colis
Paket

Recommande
Livraison attestee
Valeur declaree
Preporučeno
Potvrđeno uručenje
Označena vrednost
o
Montant
N de l’envol
Broj pošiljke
Iznos
Mandat ordinaire/
de versement
Obična uputnica/
Cheque d`assignation
poštanska uputnica
Uputnički ček
L`envoi mentionne ci-dessus a ete dument
Gore navedena pošiljka propisno je
Inscrit en CCP
Uknjiženo u korist poštanskog
remis
paye
tekućeg računa
uručena
isplaćena
Date
Signature*
Datum
Potpis*
Nom du destinataire en lettres majuscules (ou autre moyen clair d`identification)
Ime primaoca velikim slovima (ili druga jasna identifikacija)

Services des postes
Službeno

CN 07
CN 07

Timbre du bureau renvozant l’avis
Žig pošte koja vraća povratnicu
Prioritaire/
Par avion
Prioritetno/
Avionom
Renvozer a
Vratiti u
Nom ou raison sociale
Ime ili naziv firme

Vojna štamparija"Beograd"

Rue et no
Ulica i broj

Resavska 40B

Localite et pays
Mesto i država

Beograd

*Ovu povratnicu može potpisati primalac ili druga ovlašćena osoba.

Admistration des postes d`origine
Uprava pošta porekla
Burse de depot
Prijemna pošta
Destinataire de l’envol
Primalac pošiljke
Nature de l’envol
Vrsta pošiljke
Prioritaire/Lettre
Prioritetno/Pismo

AVIS de reception/de livrasion/de paiment/d`inscription
POVRATNICA/Izveštaj o uručenju/isplati/knjiženju
Date
Datum

"Ана плус", Ул.Првомајска бр. 4, 11000
Београд (2385)
Non prioritaire/Impri
Neprioritetno/Tiskovin

Colis
Paket

Recommande
Livraison attestee
Valeur declaree
Preporučeno
Potvrđeno uručenje
Označena vrednost
Montant
No de l’envol
Broj pošiljke
Iznos
Mandat ordinaire/
de versement
Obična uputnica/
Cheque d`assignation
poštanska uputnica
Uputnički ček
L`envoi mentionne ci-dessus a ete dument
Gore navedena pošiljka propisno je
Inscrit en CCP
Uknjiženo u korist poštanskog
remis
paye
tekućeg računa
uručena
isplaćena
Signature*
Date
Datum
Potpis*
Nom du destinataire en lettres majuscules (ou autre moyen clair d`identification)
Ime primaoca velikim slovima (ili druga jasna identifikacija)
*Ovu povratnicu može potpisati primalac ili druga ovlašćena osoba.

A.R.

Services des postes
Službeno

CN 07
CN 07

Timbre du bureau renvozant l’avis
Žig pošte koja vraća povratnicu
Prioritaire/
Par avion
Prioritetno/
Avionom
Renvozer a
Vratiti u
Nom ou raison sociale
Ime ili naziv firme
Rue et no
Ulica i broj
Localite et pays
Mesto i država

Vojna štamparija"Beograd"
Resavska 40B
Beograd

Предузеће

"Т.Ј.С."
доо, Ул.косовска бр.90,
22400 Рума
Предузеће

"Фабрика коже Рума"
Ул. Железничка бр. 167,
22400 Рума

Предузеће

"Ана плус"
Ул.Првомајска бр. 4,
11000 Београд

МО, Секретаријат министарства
Дирекција за имовинско-правне послове
Одељење у Београду,
Ул.Светозара.Марковића 21
11000 Б е о г р а д

МО, Секретаријат министарства
Дирекција за имовинско-правне послове
Одељење у Београду,
Ул.Светозара.Марковића 21
11000 Б е о г р а д

