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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
Управа за односе са јавношћу

ОДБРАНА

ВОЈНА ШТАМПАРИЈА "БЕОГРАД"

инт. бр.449-5
01.03.2013. 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. 50/09), позив за подношење понуда за јавну набавку
добара мале вредности ред.бр.ЈН 11-1/13 (5.66.16 и 5.66.42) – Плоча за офсет-штампу
формата Б2 (605х730х0,30 ком 2000 и 605х745х0,30 ком 200 ) позитвна термална за
CTP(Computer To Plate) технологију.

У прилогу акта вам достављамо:
-Конкурсну документацију.

СП.-

Достављено:
-"ГРАФИКУМ", Београд,Ул.Јове Илића бр.17/9, фах. 3979774
-"COMES", Београд, Ул.вилине воде бб, фах. 2760080
-"Colorsys", Београд,Ул.Београдског батаљона бр.5, фах. 3753534

Наручилац:

Адреса:
Место:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
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. 50/09),
наручилац o б ј а в љ у ј е :

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Врста поступка: јавна набавка мале вредности.
Предмет јавне набавке: Плоча за офсет-штампу формата Б2 позитвна термална
(редни број ЈН 11-1/13 (5.66.16 и 5.66.42).
Опис предмета јавне набавке:
Плочe за офсет-штампу формата Б2 (605х730х0,30 комада 2000 и 605х745х0,30 ком
200) позитвна термална за CTP (Computer To Plate) технологију развијања плоча.
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 ("Службени гласник РС" бр. 116/08, у даљем
тексту ЗЈН).
Критеријум за избор најповољније понуде:
Критеријум за избор најповољније понуде је: најнижа понуђена цена.
Подношење понуда (рок, место, време, начин, назнака...):
Рок за подношење понуда је: 12.03.2013. године (10. 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 јавну набавку: плоча за офсет-штампу, ред.број ЈН 111/13 “. 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 09.05 часова.
Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца. Отварању понуда могу
присуствовати сва заинтересована лица, а представници понуђача за активно учешће
у поступку отварања понуда морају имати овлашћење, које ће предати Комисији за
јавну набавку пре отварања понуда.
Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде:
Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 10 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.
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Додатне информације (контакт особе, радно време, телефон):
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)
на адресу наручиоца: Војна штампарија "Београд" Ул.Ресавска 40б, 11000-Београд
или путем факса бр.011-3651947 или на e-mail: vojna.stamparija@mod.gov.rs.
Контакт особа: Сладан Пошарац,дипл.инг сваког радног дана у времену од 7,00 до 11,00
часова број телефона 011/3201-654.
УПУТСТВО ЗА САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ
1) Понуде-писане се обавезно достављају на српском језику.
2) Обавезни садржај понуде су обрасци:
-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 (уз прилог бр.4 обавезна је
декларација произвођача).
-Потврда о регистрацији Агенције за привредне регистре (Извод из регистра АПР
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.2).
8) Понуђач је у обавези да уз понуду достави оверену бланко меницу и овлашћење
регистровано 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. 50/09, прилог
бр.5 ), коју наручилац враћа понуђачу по избору најповољније понуде, а изабраном
понуђачу по испоруци целокупно уговорене количине добара.
9) Цена добара у понуди мора бити изражена у динарима и фиксна је за време
трајања понуде (најмање 60 дана).
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 најкасније пет дана пре истека рока
за подношење понуда - 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.2), 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: најнижа понуђена цена.
15) Изабрани понуђач по пријему обавештења о додели уговора и истеку рока за
подношење захтева за заштиту права (чл.107. ЗЈН), приступа закључењу уговора о
купопродаји.
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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 уз претходну уплату
таксе Републичкој комисији за заштиту права понуђача уз обавезно навођење
редног броја јавне набавке (11-1/13) у износу од 30.000 динара сврха плаћања:
Републичка административна такса за ЈН бр.11-1/13, корисник (прималац): Буџет
Републике Србије; шифра плаћања: 153; бр. жиро рачуна: 840-742221843-57; број
модела 97; позив на број: 511-116.
Ако подносилац захтева за заштиту права не прими решење или закључак, од
наручиоца или није задовољан, може наставити поступак заштите права пред
републичком комисијом у року од три дана, подношењем писменог изјашњења о
наставку поступка.
16) О закључењу уговора наручилац ће у року од три дана објавити оглас
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: 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: _______________
_______________________________________________________________

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. 449-5 од 01.03.2013.године за јавну набавку мале
вредности, ред.бр. 11-1/13 (5.66.16 и 5.66.42).
Понуду подносимо: самостално - као заједничку - са подизвођачем. (заокружити одговор).
Рок важења понуде је: ....... дана (не краћи од 60 дана) од дана отварања понуде.
Рок испоруке: .......... дана од дана потписивања уговора (не дужи од 15 дана).
Рок плаћања: .......... дана од дана пријема добара и рачуна (не краћи од 30 дана).
Сагласни смо да услови из позива 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

Назив добра

јед.
мере

количина

цена по јед.
мере
без ПДВ

УКУПНА ЦЕНА
дин

Плоча за офсет-штампу формата
1 Б2 (605х730х0,30) позитвна
ком
2000
термална за CTP технологију
Плоча за офсет-штампу формата
2 Б2 (605х745х0,30) позитвна
ком
200
термална за CTP технологију
Вредност понуђених добара без ПДВ-а
Вредност ПДВ-а
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
-Особине: неаблативна, позитив, са могућношћу накнадног печења за постизање
великих тиража и за отпорност према агресивним условима штампе и са
манипулацијом на дневној светлости.
-Примена: за висококвалитетну штампу високих тиража у офсет табачној штампи.
-Подлога: алуминијумска подлога електрохемијски храпављена и анодизирана.
-Дебљина: 0,30 mm.
-Спектрална осетљивост: 800-850 nm.
-Резолуција: 1% до 99% при 250 lpi.
-Развијање: на температури развијача 23±2° С на CTP уређају типа Plate Rite PTR4300.
-Тиражност: 500.000 ком без накнадног печења или 1.500.000 ком са печењем.
Напомена
Обавезно доставити произвођачеву декларацију (data sheet-user information) оверену
печатом понуђача.
Пожељно је да плоче буду производња Kodakа electra XD, јер поседујемо већу
количину развијача Kodak Goldstar Premium и гумиарабику Plate finisher Kodak 850S,
који су намењени за те плоче. Такођер и опрема (уређај за развијање и офсет машине)
је подешена за ову врсту плоча, поновна подешавања изазвала би застој у производњи
и разлику отисака при доштампавању тиража.

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 ____________2013.године.

___________________________
(печат и потпис)
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