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На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС»
број 124/2012, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку образована Решењем в.д.
директора Управе за заједничке послове покрајинских органа број 109-404-156/2020-01 од
09.06.2020. године
припремила

је

I ИЗМЕНУ И ДОПУНУ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
БРОЈ: 109-404-156/2020-01
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА ЦВЕЋЕ И ЗЕЛЕНИЛО
ЈНМВ ОС 16/2020
1. У конкурсној документацији у делу 6. ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО
ПОНУДЕ, постојећи Образац 6.1. образац понуде, замењује се новим обрасцем
понуде, који се налази у прилогу.
2. У осталом делу Конкурсна документација за предметну набавку остаје
непромењена.
3. Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са ОВОМ изменом на НОВОМ
ОБРАСЦУ.
4. Сходно ставу 1. Члана 63. ЗЈН Наручилац ће Измену Конкурсне документације, без
одлагања објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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НОВИ ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

6)1) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ЦВЕЋА И ЗЕЛЕНИЛА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
на основу Позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки
и интернет страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs
дана 15.06.2020. године
ЈН МВ ОС 16/2020
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
*подаци из АПР
Пословно име:
Скраћено пословно име:
Правна форма:
Адреса седишта:
Општина:

Место:

Општина:

Место:

Улица:

Број:

Спрат/стан:

Број:

Спрат/стан:

Адреса за пријем поште:
Улица:

Адреса за пријем електронске поште:
Матични број:
ПИБ:
Оснивач (лични подаци оснивача – попуњава само предузетник):
Име и презиме:

ЈМБГ/лични број:
Претежна делатност:

Шифра делатности:

Назив делатности:

Назив банке и
број рачуна:
Телефон:
Овлашћено лице за потписивање
уговора:
Особа/лице за контакт:
Деловодни број понуде и датум:
Интернет страница на којој су докази из
чл.77.ЗЈН јавно досупни
*(уколико се не достављају уз понуду, а
ако се даје изјава не треба
попуњавати):
Понуђач се налази у регистру понуђача
АПР:
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ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ :
- самостално
- као заједничка понуда групе понуђача:
Скраћено пословно име (назив) члана
групе понуђача:

Место, општина и адреса седиште члана
групе понуђача

Напомена: Потребно је навести скраћено пословно име (назив) и седиште свих учесника у
заједничкој понуду.

- као понуда са подизвођачем:
Скраћено пословно име
(назив) и место и адреса
седишта подизвођача:

Проценат укупне
вредности набавке
која ће се поверити
подизвођачу:

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

НАПОМЕНА:

Уколико се подноси заједничка понуда као обавезан прилог који је саставни део Обрасца понуде
обавезно се доставља попуњен и потписан Образац општи подаци о понуђачу из групе понуђача.


Уколико се подноси понуда са подизвођачем као обавезан прилог који је саставни део Обрасца понуде
обавезно се доставља попуњен и потписан Образац општи подаци о подизвођачу.

2) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДА
Напомена: рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда

Рок важења понуде је ___________ дана од дана отварања понуда
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3) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Предмет:

добра – цвеће и зеленило

Укупна цена без ПДВ:

динара

ПДВ:

динара

Укупна цена са ПДВ:

динара

Период на који се
закључује оквирни
споразум:

Оквирни споразум се закључује на одређено време на
период од 1 године односно до утрошка укупно уговорене
вредности

Начин, рок и услови
плаћања:

вирмански, на рачун понуђача, у року до 45 дана од дана
пријема исправно сачињеног рачуна за испоручена добра
и пратеће документације, за сваку појединачну испоруку
за резано цвеће и зеленило је 1 дан од дана пријема поруџбенице,
једнократно, на основу појединачног уговора

Рок испоруке добара:

за
саксијско
цвеће,
пратећи
материјал и новогодишњи програм
је максимум 7 дана од дана
пријема поруџбенице,једнократно,
а
на
основу
закљученог
појединачног уговора.

___________ дан/а од дана
пријема
поруџбенице,
једнократно,
на
основу
појединачног уговора

ПОНУЂАЧ
____________________________
(потпис овлашћеног лица)
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ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
У вези са Позивом за подношење понуде за јавну набавку добара – цвеће и зеленикло, у
поступку јавне набавке мале вредности, ЈН МВ ОС 16/2020, објављеног на Порталу
јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs дана дана
15.06.2020. године
изјављујемо да понуду подносимо као група понуђача/заједничка понуда.
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:
1. НОСИЛАЦ ПОСЛА
Пословно име:
Назив:
*попуњава само предузетник
Скраћено пословно име:
Правни облик:
Место и адреса седишта:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
Имена и одговарајуће
професионалне квалификације
лица која ће бити одговорна за
извршење уговора:
Телефон:
Е – mail адреса:
Интернет страница на којој су
докази из чл.77.ЗЈН јавно досупни
*(уколико се не достављају уз
понуду, а ако се даје изјава не
треба попуњавати):
Понуђач се налази
понуђача АПР:

у

регистру

2. ЧЛАН ГРУПЕ
Пословно име:
Назив:
*попуњава само предузетник
Скраћено пословно име:
Правни облик:
Место и адреса седишта:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
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Имена и одговарајуће
професионалне квалификације
лица која ће бити одговорна за
извршење уговора:
Телефон:
Е – mail адреса:
Интернет страница на којој су
докази из чл.77.ЗЈН јавно досупни
*(уколико се не достављају уз
понуду, а ако се даје изјава не
треба попуњавати):
Понуђач се налази
понуђача АПР:

у

регистру

да

не

да

не

3. ЧЛАН ГРУПЕ
Пословно име:
Назив:
*попуњава само предузетник
Скраћено пословно име:
Правни облик:
Место и адреса седишта:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
Имена и одговарајуће
професионалне квалификације
лица која ће бити одговорна за
извршење уговора:
Телефон:
Е – mail адреса:
Интернет страница на којој су
докази из чл.77.ЗЈН јавно досупни
*(уколико се не достављају уз
понуду, а ако се даје изјава не
треба попуњавати):
Понуђач се налази
понуђача АПР:

у

регистру

ПОНУЂАЧ - НОСИЛАЦ ПОСЛА
____________________________
(потпис овлашћеног лица)
Напомена:

Образац општи подаци о понуђачу из групе понуђача попуњавају и уз понуду подносе само они
понуђачи који подносе заједничку понуду.

Ако понуђач не наступа у заједничкој понуди, Образац општи подаци о понуђачу из групе понуђача се
не попуњава и не доставља уз понуду.

Образац општи подаци о понуђачу из групе понуђача попуњава и потписује понуђач – носилац посла,
односно његово овлашћено лице.

Уколико има више понуђача у групи понуђача Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе
понуђача се може умножити.
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ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА
У вези са Позивом за подношење понуде за јавну набавку добара – цвећа и зеленила, у
поступку јавне набавке мале вредности, ЈН МВ ОС 16/2020, објављеног на Порталу
јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs, дана дана
15.06.2020. године
изјављујемо да понуду подносимо са подизвођачем/има.
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА
1. ПОДИЗВОЂАЧ бр. 1
Пословно име:
Назив:
*попуњава само предузетник
Скраћено пословно име:
Правни облик:
Место и адреса седишта:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
Проценат укупне вредности набавке
који ће се поверити подизвођачу:
Део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача:
Телефон:
Е – mail адреса:
Интернет страница на којој су докази
из чл.77.ЗЈН јавно досупни
*(уколико се не достављају уз
понуду, а ако се даје изјава не треба
попуњавати):
Понуђач се налази
понуђача АПР:

у

регистру

2. ПОДИЗВОЂАЧ бр. 2
Пословно име:
Назив:
*попуњава само предузетник
Скраћено пословно име:
Правни облик:
Место и адреса седишта:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
Проценат укупне вредности набавке
који ће се поверити подизвођачу:
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Део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача:
Телефон:
Е – mail адреса:
Интернет страница на којој су докази
из чл.77.ЗЈН јавно досупни
*(уколико се не достављају уз
понуду, а ако се даје изјава не треба
попуњавати):
Понуђач се налази
понуђача АПР:

у

регистру

3. ПОДИЗВОЂАЧ бр.3
Пословно име:
Назив:
*попуњава само предузетник
Скраћено пословно име:
Правни облик:
Место и адреса седишта:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
Проценат укупне вредности набавке
који ће се поверити подизвођачу:
Део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача:
Телефон:
Е – mail адреса:
Интернет страница на којој су докази
из чл.77.ЗЈН јавно досупни
*(уколико се не достављају уз
понуду, а ако се даје изјава не треба
попуњавати):
Понуђач се налази
понуђача АПР:

у

регистру

ПОНУЂАЧ
____________________________
(потпис овлашћеног лица)
Напомена:

Образац општи подаци о подизвођачима попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са
подизвођачем.

Ако понуђач наступа без подизвођача Образац општи подаци о подизвођачу се не попуњава и не
доставља уз понуду.

Образац општи подаци о подизвођачима попуњава и потписује понуђач, односно његово овлашћено
лице.

Уколико има више подизвођача Образац општи подаци о подизвођачу се може умножити.
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6)1)ТАБЕЛА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ЦВЕЋЕ И ЗЕЛЕНИЛО
ЈН МВ ОС 16/2020

ЦВЕЋЕ И ЗЕЛЕНИЛО
А
Redni
broj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

SAKSIJSKO CVEĆE
OPIS POZICIJE

Jedinica
mere

Količina

areca H 1.0m
fatisia H 1.0m
aglonema H 0.6m fi 0.5m
fikus H 1.5m
dracena marginata fi30cm – 5pp visine 150 cm
dracena marginata fi30cm – 5pp visine 120 cm
zamioculcas zamiiofolia fi30cm – visina 120 cm
nolina visine 1m
paprat od fi 17 do fi20
benjamin visine 100 cm – visina 130 cm
euphorbia poensetia fi 15 cm

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Jedinična cena
bez pdv

Stopa
pdv

Jedinična
cena sa pdv

Ukupna
cena
bez pdv

Ukupna
cena
sa pdv

Ukupna
cena
bez pdv

Ukupna
cena
sa pdv

ukupno za A-saksijsko cveće:
B

REZANO CVEĆE I ZELENILO

Redni
broj
1
2
3

10

Jedinica
mere

Količina

ljiljan azijatik

kom

120

anturijum

kom

120

ruža hol mix L60

kom

500

OPIS POZICIJE

Jedinična cena
bez pdv

Stopa
pdv

Jedinična
cena sa
pdv

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ruža ekstra L60

kom

500

ružice – spray

kom

200

hrizanteme mix

kom

300

alstromerija

kom

50

strelicija

kom

20

hiperikum

kom

40

gerber

kom

200

leukodendron

kom

20

orhideja mini

kom

10

amarilis

kom

10

lizijantus

kom

40

gipsofila

kom

80

kala

kom

80

aralija

kom

100

aspidistra

kom

200

ledervaren

kom

500

trefern

kom

80

robelina

kom

200

bambus spiral L60

kom

10

bergras

kom

100

venac od lovora fi 40cm sa trobojnicom

kom

8

kom

18

kom

10

kom

5

26

Suza od prirodnog cveća
Uračunata izrada i potreban materijal: 2kom
grane cetinara, 1kom sundjera, 2kom
plastične posude za pola sunđera, 2m trake,
5kom aspidistre, 5kom hrizanteme, 9kom ruža
hol mix L60.
Pogrebni venac od prirodnog cveca fi 50cm.
Uračunata izrada i materijal: 1kom ram, 2kom
suđera, 3kom grane cetinara, 3m trake,17kom
ruža hol.mix L60 i 5kom hrizantema.

27

Srednji buket.

25

11

Uračunata izrada i materijal: 5kom aspidistra,
2kom trake, 6kom ljiljana azijatik i 6kom ruža
hol L60.

28

29

Manji cvetni aranžman
Uračunata izrada i materijal: 1kom sunđer,
1kom plastična posuda za pola sunđera, 3kom
aralije, 4kom aspidistre, 9kom ruža hol mix
L60.
Veći cvetni aranžman
Uračunata izrada i materijal: 4kom sunđer,
6kom aralije, 4kom aspidistre, 3kom bambusa
L80, 20kom ruža hol mix L60.

kom

25

kom

12

ukupno za B-rezano cveće i zelenilo:

V

PRATEĆI MATERIJAL

Redni
broj

OPIS POZICIJE

Jedinica
mere

količina

1
2

sunđer za ikebane dimenzije 23x11x7.5cm
plastična posuda za pola sunđera 13x13cm

kom
kom

100
100

12

Jedinična
cena bez
pdv

Stopa
pdv

Jedinična
cena sa
pdv

Ukupna
cena
bez pdv

Ukupna
cena
sa pdv

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

zemlja pakovanje 10l
zeolit pakovanje 3kg
đubrivo za cveće pakovanje 250ml
podupirac za cvece 1m
podupirac za cvece 1,5m
sprej za sjaj lišća pak 750ml
substral djubrivo stapici
rafija
plastične saksije fi30cm sa tanjirićem
kubis od kvalitetne, dekorativne plastike
visina 80cm prečnik 30cm boje po izboru
kubis od plastena (gline i plastike)
visina 120cm prečnik 50cm boje po izboru
kubis od plastena (gline i plastike)
visina 80cm prečnik 50cm boje po izboru
ulošci gumeni za kubis i posude u koje se bilje zasađuju

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

150
1
20
20
20
5
15
2
20
1

kom

1

kom

5

kom

5
ukupno za V-prateći materijal:

G
redni
Broj
1
2
3
4
13

NOVOGODIŠNJI PROGRAM
jediniča
OPIS POZICIJE

Mere

količina

novogodisnji ukrasi plasticni fi 15cm
novogodisnji ukrasi plasticni fi 20cm
novogodisnji ukrasi plasticni fi 30cm

kom
kom
kom

150
150
50

novogodisnje trake sirina 3cm

kom

20

Jedinična
cena bez
pdv

Stopa
pdv

Jedinična
cena sa
pdv

Ukupna
cena
bez pdv

Ukupna
cena
sa pdv

5
6
7

grane četinara
šišarke
ukrasne sveće fi2cm H8cm

kom
100
kom
100
kom
50
ukupno za G-novogodišnji program:
UKUPNO (A+B+V+G):

ПОНУЂАЧ
____________________________
(потпис овлашћеног лица)

14

