ПРИЛОГ 1

ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ
print&cut машине ROLAND TrueVIS VG2-640 и термо пресе

број: C32-2-4089 од 4.3.2021.године
ОБРАСЦИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ О1 ДО О11

Образац О1

НЕ ОТВАРАТИ
Понуда по Позиву за подношење понуде за набавку
print&cut машине ROLAND TrueVIS VG2-640 и термо пресе

број: C32-2-4089 од 4.3.2021.године
АДРЕСА ПРИМАОЦА:
БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. БЕОГРАД
СЕКТОР ЛОГИСТИКЕ
КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ БРОЈ 3
11120 БЕОГРАД

ПОШИЉАЛАЦ - ПОНУЂАЧ:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

НЕ ОТВАРАТИ

Образац О2
ПОНУДА ЦЕНЕ
Привредни субјект __________________________________________________________
матични број ___________________, ПИБ __________________, Понуђач по Позиву за
подношење понуде достављеном од стране Банке Поштанска штедионица а.д. Београд
под бројем C32-2-4089 од 4.3.2021.године – (у даљем тексту: Позив) доставља следећу
понуду цене у вези набавке дефинисане Позивом:

Редни
број

Назив

количина

1.

ROLAND TrueVIS VG2-640,
print&cut машина (понуда
укључује сет боја TE2-750cc
8XTE2-750cc, 1XTR2 Kliner)
са ROLAND TUC4-TU64
системом за намотавање који
ради синхронизовано са
print&cut машином,

1

2.

термо преса SEFA CLAM
PRO са додацима за штампу

1

Јединична цена

Укупна цена

Напомена: цене у табели исказују се у EUR без ПДВ

________________________
(место и датум)

_______________________________________________
(презиме, име и функција овлашћеног лица Понуђача)
______________________________________
(потпис овлашћеног лица Понуђача)

(место за печат)

Образац О3
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име:
____________________________________________________________________________
Матични број:
____________________________________________________________________________
Порески идентификациони број (ПИБ):
____________________________________________________________________________
Адреса седишта:
____________________________________________________________________________
Адреса за контакт:
____________________________________________________________________________
Овлашћено лице за заступање Понуђача:
____________________________________________________________________________
Лице за контакт 1:
____________________________________________________________________________
Лице за контакт 2:
____________________________________________________________________________
Број телефона:
____________________________________________________________________________
Број факса:
____________________________________________________________________________
e-mail адреса и web site (уколико Понуђач поседује исти):
____________________________________________________________________________
Број рачуна понуђача код пословне банке:
____________________________________________________________________________

_________________________
(место и датум)
______________________________________________
(име, презиме и функција овлашћеног лица Понуђача)

______________________________________
(потпис овлашћеног лица Понуђача)

(место за печат)

Образац О4

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ ПОЗИВА ЗА ПОНУДУ

Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да привредни субјект
____________________________________________________________________________
матични број ___________________, ПИБ __________________, као Понуђач по Позиву за
подношење понуде достављеном од стране Банке Поштанска штедионица а.д. Београд
под бројем C32-2-4089 од 4.3.2021.године – (у даљем тексту: Позив), у потпуности
прихвата све услове наведене у Позиву и да је сагласно да исти у целини представљају
саставни део уговора који би се закључио за потребе реализације набавке покренуте
Позивом.

_________________________
(место и датум)

______________________________________________
(име, презиме и функција овлашћеног лица Понуђача)

______________________________________
(потпис овлашћеног лица Понуђача)

(место за печат)

Образац О5

ИЗЈАВА ДА ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК ПОНУЂАЧА НИЈЕ ОСУЂИВАН ЗА КРИВИЧНА
ДЕЛА
Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да (име и презиме)
_________________________________ ЈМБГ __________________ као законски заступник
привредног субјекта _______________________________________________ матични број
___________________, ПИБ __________________, Понуђача по Позиву за подношење
понуде достављеном од стране Банке Поштанска штедионица а.д. Београд под бројем
C32-2-4089 од 4.3.2021.године није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, за кривична дела против
животне средине, за кривично дело примања или давања мита и/или за кривично дело
преваре.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА МУ ЗАКОН НЕ ЗАБРАЊУЈЕ ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да привредном субјекту
____________________________________________________________________________
матични број ___________________, ПИБ __________________, Понуђачу по Позиву за
подношење понуде достављеном од стране Банке Поштанска штедионица а.д. Београд
под бројем C32-2-4089 од 4.3.2021.године – (у даљем тексту: Позив), није у последње
две године посматрано од дана достављања Позива изречена правоснажна судска или
управна мера забране обављања делатности која је предмет набавке покренуте Позивом.

_________________________
(место и датум)
______________________________________________
(име, презиме и функција овлашћеног лица Понуђача)

______________________________________
(потпис овлашћеног лица Понуђача)

(место за печат)

Образац О6

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЈЕ ИЗМИРИО СВЕ ДОСПЕЛЕ ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ

Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да је привредни субјект
____________________________________________________________________________
матични број ___________________, ПИБ __________________, Понуђач по Позиву за
подношење понуде достављеном од стране Банке Поштанска штедионица а.д. Београд
под бројем C32-2-4089 од 4.3.2021.године, измирило све доспеле пословне обавезе, у
складу са прописима Републике Србије, као и у складу са прописима државе
____________________________________________________________________________
(навести име државе у којој се налази седиште привредног субјекта, уколико то није
Република Србија).

_________________________
(место и датум)

______________________________________________
(име, презиме и функција овлашћеног лица Понуђача)

______________________________________
(потпис овлашћеног лица Понуђача)

(место за печат)

Образац О7

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА У ПОСЛЕДЊИХ 12 МЕСЕЦИ НИЈЕ ПРЕКИНУО
УГОВОРНИ ОДНОС ЗБОГ НЕИСПУЊЕЊА СВОЈИХ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА

Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да привредни субјект
____________________________________________________________________________
матични број ___________________, ПИБ __________________, Понуђач по Позиву за
подношење понуде достављеном од стране Банке Поштанска штедионица а.д. Београд
под бројем C32-2-4089 од 4.3.2021.године – (у даљем тексту: Позив), није у последњих
12 (дванаест) месеци посматрано од дана достављања Позива имало прекиде уговорних
односа због неиспуњавања својих уговорних обавеза.

_________________________
(место и датум)

______________________________________________
(име, презиме и функција овлашћеног лица Понуђача)

______________________________________
(потпис овлашћеног лица Понуђача)

(место за печат)

Образац О8

ИЗЈАВА О ЛИЦИМА ОДГОВОРНИМ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА И
КВАЛИТЕТ ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА

Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да ће следећи запослени
привредног субјекта __________________________________________________________
матични број __________________, ПИБ __________________, Понуђача по Позиву за
подношење понуде достављеном од стране Банке Поштанска штедионица а.д. Београд
под бројeм C32-2-4089 од 4.3.2021.године – (у даљем тексту: Позив), бити одговорни за
праћење извршења уговора који би се закључио за потребе реализације набавке
покренуте Позивом, укључујући и одговорност за квалитет испоручених добара и
извршених услуга са тим у вези:

1.

_________________________________________
(име, презиме, ЈМБГ и број личне карте/пасоша)

2.

_________________________________________
(име, презиме, ЈМБГ и број личне карте/пасоша)

3.

_________________________________________
(име, презиме, ЈМБГ и број личне карте/пасоша)

_________________________
(место и датум)

______________________________________________
(име, презиме и функција овлашћеног лица Понуђача)

______________________________________
(потпис овлашћеног лица Понуђача)

(место за печат)

Образац О9

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЈЕ ПОУЗДАН, СПОСОБАН ЗА УПРАВЉАЊЕ , ДА ИМА
ИСКУСТВО, УГЛЕД И ЗАПОСЛЕНЕ СПОСОБНЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ УГОВОРА

Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да је привредни субјект
____________________________________________________________________________
матични број ___________________, ПИБ __________________, Понуђач по Позиву за
подношење понуде достављеном од стране Банке Поштанска штедионица а.д. Београд
под бројем C32-2-4089 од 4.3.2021.године – (у даљем тексту: Позив), поуздано и
способно за управљање, да има искуство, углед и запослене који су способни за
реализацију уговора који би се закључио за потребе извршења набавке покренуте
Позивом.

_________________________
(место и датум)

______________________________________________
(име, презиме и функција овлашћеног лица Понуђача)

______________________________________
(потпис овлашћеног лица Понуђача)

(место за печат)

Образац О10

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА РАСПОЛАЖЕ ПОТРЕБНИМ ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТИМА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ УГОВОРА

Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да је привредни субјект
____________________________________________________________________________
матични број ___________________, ПИБ __________________, Понуђач по Позиву за
подношење понуде достављеном од стране Банке Поштанска штедионица а.д. Београд
под бројем C32-2-4089 од 4.3.2021.године – (у даљем тексту: Позив), располаже
потребним техничким капацитетима за реализацију уговора који би се закључио за
потребе реализације набавке покренуте Позивом.

_________________________
(место и датум)

______________________________________________
(име, презиме и функција овлашћеног лица Понуђача)

______________________________________
(потпис овлашћеног лица Понуђача)

(место за печат)

Образац О11

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЈЕ УПОЗНАТ СА МОГУЋНОШЋУ
ОБУСТАВЉАЊА ПОСТУПКА НАБАВКЕ

Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да је привредни субјект
____________________________________________________________________________
матични број ___________________, ПИБ __________________, Понуђач по Позиву за
подношење понуде достављеном од стране Банке Поштанска штедионица а.д. Београд
под бројем C32-2-4089 од 4.3.2021.године – (у даљем тексту: Позив):
1) упознато да Банка Поштанска штедионица а.д. Београд (у даљем тексту: Банка), као
наручилац набавке дефинисане Позивом, задржава право да у било ком тренутку пре
тренутка закључивања уговора, одустане од реализације наведене набавке,
2) сагласно да неће истицати према Банци захтев за накнаду трошкова било које врсте у
случају одустанка од реализације набавке дефинисане Позивом.

_________________________
(место и датум)

______________________________________________
(име, презиме и функција овлашћеног лица Понуђача)

______________________________________
(потпис овлашћеног лица Понуђача)

(место за печат)

