НАРУЧИЛАЦ
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ул. Вељка Дугошевића бр. 25
12000 Пожаревац

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1.2.7/2018:
„ ИЗНАЈМЉИВАЊЕ БИНЕ И ПРАТЕЋЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У 2018. ГОДИНИ“

Пожаревац, Јун 2018. године
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На основу чланова 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр.
124/12,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), чланова 6. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” ,бр. 29/13), Одлуке о покретању
поступка јавне набавке број 1.2.7/2018, деловодни број Одлуке 374 од 26.06.2018.
године, Решења о образовању комисије за јавну набавку, деловодни број решења 375 од
26.06.2018. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности – изнајмљивање бине и пратеће опреме за потребе
Туристичке организације Града Пожаревац у 2018. години“
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II
III

IV
V

VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Подаци опредмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике, квалитет,
количина и опис добара, начин спровођења
контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок
извршења, место извршења или испоруке добара,
евентуалне додатне услуге и сл.
Техничка спецификација
Услови за учешће у поступку јавне набавке из
члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и
упутство како се доказује испуњеност тих услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде
Модел уговора
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о поштовању обавезе из члана
75.ст.2. Закона
Образац изјаве о финансијском обезбеђењу

Страна
3/52
4/52
5/52

6/52
9/52

15/52
27/52
37/52
47/52
48/52
49/52
50/52
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу:
Наручилац је Туристичка организација Града Пожаревцa,
ул. Вељка Дугошевића бр. 25, 12000 Пожаревац, www.tоgp.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности,
у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 1.2.7/2018 је изнајмљивање бине и пратеће опреме за
потребе Туристичке организације Града Пожаревац у 2018. години.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Није у питању резервисана јавна набавка.
6. Не спроводи се електронска лицитација.
7. Лице за контакт је Нена Вујисић, е-пошта: togradapozarevca@gmail.com.
Контакт, пријем поднесака и мејлова се остварује радним данима, тј. од
понедељка до петка, у времену од 10:00 - 14:00 часова.Контакт се не може
остварити данима који су Законом о државним и другим празницима у
Републици Србији одређени као нерадни дани.
8. Право на учешће
Право на учешће у поступку јавне набавке има сваки понуђач који испуњава све
услове из члана 75. и члана 76. Закона о јавним набавкама, а како је наведено у
делу услови за учешћеу поступку јавне набавке ове конкурсне документације.
Понуђач у оквиру понуде доставља и друга документа и обрасце тражене
конкурсном документацијом.
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 1.2.7/2018 је изнајмљивање бине и пратеће опреме за
потребе Туристичке организације Града Пожаревац у 2018. години, 32331300-5
уређаји за репродукцију звука, 32342300-5 комплети микрофона и звучника,
31527260-6 системи расвете, 45223810-7 монтажне конструкције, 45223800-4
монтирање и постављање монтажних конструкција.
2. Партије
Јавна набавка је обликована у две партије
1. Изнајмљивање бине и пратеће опреме за потребе одржавања музичког програма
поводом 54. Љубичевских коњичких игара и
2. Изнајмљивање бине и пратеће опреме за потребе одржавања музичког програма
поводом дочека Нове године.
Понуђач може да поднесе понуду за једну или обе партије.
НАПОМЕНА:
Понуђач који подноси понуду за обе партије није у обавези да обрасце из
конкурсне документације и доказе о испуњености услова доставља за сваку
партију појединачно, осим модела уговора и доказа о испуњености додатних
услова у погледу неопходног пословног капацитета и неопходног техничког
капацитета које доставља посебно за сваку партију за коју учествује.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ
ИСПОРУКЕ УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
1. ВРСТА УСЛУГЕ

Изнајмљивање бине и пратеће опреме за потребе Туристичке организације Града
Пожаревац у 2018. години.
2. ДАТУМИ ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

ПАРТИЈА 1:
1.
2.
3.
4.

29.08.2018,
30.08.2018,
31.9.2018. и
1.9.2018. године.

ПАРТИЈА 2:
31.12.2018. године.
3. КВАЛИТЕТ

Понуђач је дужан да обезбеди гаранције квалитета предвиђене конкурсном
документацијом и моделом уговора. Понуђач је дужан да поштује све важеће стандарде
и нормативе за ову врсту послова.
4. КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА

Количина и врста тражених услуга дефинисани су кроз техничку спецификацију која је
саставни део конкурсне документације. Динамику извршења услуге одредиће
Наручилац у скалду са техничком спецификацијом, односно са периодом одржавања
својих манифестација.
5. МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Место извршења услуге је Град Пожаревац, Трг ослобођења.
6. ОСТАЛО

Приликом састављања понуде придржавати се наведених услова из техничке
спецификације како би понуде биле упоредиве.
Понуда понуђача мора да садржи све тражене ставке из дела „Техничке
спецификације“, у противном понуда је неодговарајућа.
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IV ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПАРТИЈА 1 - Изнајмљивање бине и пратеће опреме за потребе одржавања музичког
програма поводом 54. Љубичевских коњичких игара.
Спецификација бине и пратеће опреме за датуме 29.8.2018, 30.8.2018, 31.9.2018,
1.9.2018. године.
Ред.
бр.

Јед.
мере

Количина

ком

1

ком

1

Заштита за каблове (cable cross)
Озвучење:
Line Array (JBL, Meyer Sound, EAW ili
odgovarajući) 6000W
Subwoofer zvučnici 18”( JBL, Meyer Sound,
EAW ili odgovarajući)

ком

30

ком

16

ком

12

Monitorinski zvučnici (d&b, JBL,
Meyer,Turbosound ili odogvarajući)1200W
Side Fill monitorinski zvučnici (d&b, JBL,
Meyer, Powersoft, ili odgovarajući)

ком

12

ком

2

Drum fill monitori (d&b, Nexo, JBL, Meyer ili
odgovarajući)
Mikrofonska postavka sa stalcima, (Shure, AKG,
Sehnheiser ili odgovarajući)

ком

2

ком

40

7

Potrebna pojačala za monitore I subwoofere
(Lab Grupen, Crowne ili odgovarajući)

ком

2

8

In ear sistem (Shure, AKG, Sehnheiser ili
odgovarajući)
Audio mikser (Yamaha pm5d , Soundcraft Vi6 ili
odgovarajući)
Monitorski mikser (Yamaha pm5d , Soundcraft
Vi6 ili odgovarajući)
Расвета:
Led Wash (Clay Paky, Coemar, DTS ili
odgovarajući)
Beam sa sijalicom 15R ( Clay Paky, DTS ili

ком

9

ком

1

ком

1

ком

24

ком

12

Опис

A
1

Бина
Фабричка бина димензије 10м х 8м x 1.5m
(Layer, Eurotruss, Afix)

B

Алуминијумска конструкцијанадстрешница
Алуминијумска конструкција вел. 16m x 15m
висине 10,5m

1
2
C
1
2
3
4
5
6

9
10
D
1
2

6

3
4
5
6
7
8
E
1
2
3
F
1
2
3

odgovarajući)
PAR64 (Eurolite, DTS ili odgovarajući)
Fresnel sa pripadajućim dimerima 1000 W
Blinderi sa pripadajućim dimerima
Haze mašina
Konzola za svetlo sa minimalno 4 universa I
2048 kanala
Follow Spot HMI 1200
Лед екрани и видео режија:
Led ekran veličine 10m x 6m sa razmakom diode
7mm
Video režija sa 2 HD kamere
Viodeo mikser digitalni minimalno 4 ulaza I 2
izlaza
Енергетика:
Razvodni ormar 160A atestiran
Strujni kabel 125A
Strujni kabel 63A

ком
ком
ком
ком
ком

16
16
8
2
1

ком

2

ком

1

комплет
ком

1
1

ком
м
м

1
30
30

НАПОМЕНА:
У цену су урачунати трошкови транспорта, монтаже и демонтаже
и сви остали зависни трошкови.
Бина и претећа опрема, у складу са захтеваном спецификацијом,
изнајмљују се за 29.8.2018, 30.8.2018, 31.9.2018, 1.9.2018. године.
Монтажа бине и пратеће опреме врши се на Тргу ослобођења у
Пожаревца и иста мора бити постављена најкасније 29.8.2018. године до
13,00 часова, а демонтажа истих врши се 1.9.2018. године по завршетку
програма.
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ПАРТИЈА 2 - Изнајмљивање бине и пратеће опреме за потребе одржавања музичког
програма поводом дочека Нове године.
Спецификација бине и пратеће опреме за датум 31.12.2018. године
Ред.
бр.
1.

Опис

Јед.
мере
ком

Количина

ком

12

ком

12

ком

8

ком

15

ком

2

ком

1

ком

1

ком

8

ком

8

ком

8

ком

8

ком

4

5.

Fabrička aлуминијумска бина величине 10м х 8м
Озвучење:
Line Array (JBL, Meyer Sound, EAW ili odgovarajući)
2000W
Subwoofer zvučnici 18”( JBL, Meyer Sound, EAW ili
odgovarajući)
Monitorinski zvučnici (d&b, JBL, Turbosound ili
odgovarajući)
1200W
Mikrofonska postavka sa stalcima, (Shure, AKG,
Sehnheiser ili odgovarajući)
Potrebna pojačala za monitore I subwoofere (Lab
Grupen, Crowne ili odgovarajući)
Audio mikser (Yamaha CL5, Soundcraft Vi6 ili
odgovarajući )
Monitorski mikser (Yamaha CL5, Soundcraft Vi6 ili
odgovarajući)
Rasveta:
Led Wash (ROBE, Martin, Clay Paky ili odgovarajući)
36x15W
Beam sa sijalicom 5R (ROBE, Martin, Clay Paky ili
odgovarajući )
Led Beam sa led čipovima (ROBE, Martin, Clay Paky ili
odgovarajući )
15W
Fresnel sa pripadajućim dimerima
1000W
Blinderi sa pripadajućim dimerima

6.

Haze mašina

ком

1

7.

Konzola za svetlo sa minimalno 4 universa I 2048
kanala
Aluminijumska konstrukcija:
Fabrička aluminijumska konstrukcija vel. 10m x 8m
visine 8m
Energetika:
Razvodni ormar 160A atestiran
Strujni kabel 63A

ком

1

ком

1

ком
м

1
30

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.

4.

1.

1.
2.

1

8

НАПОМЕНА:
У цену су урачунати трошкови транспорта, монтаже и демонтаже
и сви остали зависни трошкови.
Бина и претећа опрема, у складу са захтеваном спецификацијом,
изнајмљују се за 31.12.2017. године.
Монтажа бине врши се на Тргу ослобођења у Пожаревца, дана
31.12.2018. године до 13,00 часова, а демонтажа дана 1.1.2019. године по
завршетку програма.
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V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
5.1.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.(чл. 75.
ст. 1. тач. 5 Закона)
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права
инелектуалне својине и да нема меру забране обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде (чл.75. Став 2. Закона), доказује се изјавом.
2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
1) Да испуњава неопходни финансијски капацитет:
- да je понуђач у претходне три обрачунске године пословао са позитивним
билансом, односно да нема исказане губитке у пословању у наведеном периду;
- да понуђач у последњих годину дана до дана објављивања позива за подношење
понуда није био у блокади.
2) Да испуњава неопходни пословни капацитет:
- да је понуђач активан учесник на тржишту изнајмљивања бина и пратеће
опреме, односно да је у периоду претходне три године до дана објављивања
позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, извршио услуге
изнајмљивања бине и пратеће опреме минимално у двострукој вредности од
процењене вредности партије за коју учествује, што се доказује потврдом
референци.
3) Да испуњава неопходан технички капацитет:
- да понуђач поседује пројекат конструкције и бине са техничком контролом,
важећом лиценцом главног пројектанта и вршиоца техничке контроле;
- да понуђач поседује атест произвођача конструкције.
4) да располаже довољним кадровским капацитетом – Да Понуђач има минимум
десет запослених лица, који ће бити ангажовани на реализацији Уговора.
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5) Да поседује међународни сертификат стандарда квалитета 9001:2008 или
9001:2015 у области изнајмљивања аудио, видео и расветних уређаја и система
или одговарајући.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. Став 1. Тач. 1) до 4) Закона
и услов из члана 75. Став 1. Тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити
преко подизвођача.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да
испуни обавезне услове из члана 75. Став 1. Тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове
испуњавају заједно.
Услов из члана 75. Став 1. Тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог
услова.
5.2.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
1. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
Р. Бр
Услови и докази
1.
Услов из чл. 75. Ст. 1. тачкa 1) Закона.-Да је регистрован код надлежног
органа, односно уписан у одговарајући регистар.
ДОКАЗ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног Привредног суда.
Услов из чл. 75. Ст. 1. тачкa 2) Закона-Да он и његов законски заступник
није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне
групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре.
Доказ: Правна лица:1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe
основног и вишег суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног
лица,односно седиште представништва или огранка страног правног лица,
којим се потврђује даправно лице није осуђиваноза кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал
Вишег суда у Београду,којим се потврђује даправно лице није осуђиваноза неко
од кривичних дела организованог криминала;
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе
МУП-а, којим се потврђује да законски заступникпонуђачаније осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела противживотне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од
кривичних дела организованог криминала(захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико
понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од
њих.
Предузетници и физичка лица:Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за
неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре(захтев се може поднети према месту рођења или према месту
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2.

3.

пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Услов из чл. 75. Ст. 1. тачка 4) Закона- Да је измирио доспеле порезе,
доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије
или стране државе када има седиште на њеној територији.
ДОКАЗ: Потврда Пореске управе Министарства финансија Републике Србије и
Потврда локалних пореских органа о измиреним порезима, потврда надлежне
организације за обавезно социјално осигурање о измиреним доприносима или
потврда да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварањаПонуда
Услов из чл. 75. Ст. 1. од тачке 1) до 4) Закона – Испуњеност обавезних
услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. Став
4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат
је у поглављу 5.3), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.
Став 1. Тачка 1) до 4) Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за
потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да
достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V
одељак 5.3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену
печатом.
Услов из чл. 75. Ст. 1. Тач. 5) Закона – Да понуђач има важећу дозволу
надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке
Доказ:
Важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке (чл. 75. Ст. 1. Тач. 5 Закона), уколико предметна јавна набавка
подлеже додатним дозволама.
Услов из члана чл. 75. Ст. 2. – Понуђач је дужан да при састављању понуде
изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као
и да гарантује да је ималац права инелектуалне својине и да нема меру забране
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
Доказ:
1) Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве дат је у поглављу XI).
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.
2. Испуњеност додатних услова изчл. 76. Закона за учешће у поступку предметне
јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
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Р. бр
1.

2.

3.

4.

Услови и докази
Неопходан финансијски капацитет:
-Да je понуђач у претходне три обрачунске године пословао са позитивним
билансом, односно да нема исказане губитке у пословању у наведеном
периду.
-Да понуђач у последњих годину до дана објављивања позива за подношење
понуда није био у блокади.
-Доказ бр.1: Извештај о бонитету – Образац БОН ЈН за претходне три
обрачунске године издат од стране Агенције за привредне регистре – Регистар
финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника
или Биланс стања и Биланс успеха за претходне три обрачунске године.
-Доказ бр.2: Потврда о броју дана неликвидности у последњих годину до дана
објављивања јавног позива коју издаје Народна банка Србије - Принудна
наплата – Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога – Крагујевац која мора бити издата након објављивања позива за подношење понуда.
Неопходан пословни капацитет:
-Да је понуђач активан учесник на тржишту изнајмљивања бина и пратеће
опреме, односно да је у периоду претходне три године до дана објављивања
позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, извршио услуге
изнајмљивања бине и пратеће опреме минимално у двострукој вредности од
процењене вредности партије за коју учествује, што се доказује потврдом
референци.
Доказ 1:
1)Потврде референци - издају их, потписују и оверавају наручиоци.
Подносиоцима пријаве се допушта да потврде дају на сличним обрасцима
који садрже све податке као у обрасцу потвде закључених уговора датој у
конукурсној документацији.
НАПОМЕНА: Понуђач који понуду подноси за обе партије доставља доказ
за сваку партију посебно.
Неопходан технички капацитет:
1) да понуђач поседује пројекат конструкције и бине са техничком контролом,
важећом лиценцом главног пројектанта и вршиоца техничке контроле;
2)да понуђач поседује атест произвођача конструкције.
Доказ бр.1:
-фотокопија пројекта конструкције бине са техничком контролом и лиценцама
главног пројектанта и вршиоца техничке контроле;
НАПОМЕНА: Понуђач који понуду подноси за обе партије доставља доказ
за сваку партију посебно.
Доказ бр.2:
-фотокопије атеста кунструкције и TUW сертификата.
НАПОМЕНА: Понуђач који понуду подноси за обе партије доставља доказ
за сваку партију посебно.
Међународни сертификат квалитета
Доказ бр.1
Попуњену, потписану и печатом оверену изјаву да понуђач поседује
сертификат међународног сертификата стандарда квалитета 9001:2008 или
9001:2015 у области изнајмљивања аудио, видео и расветних уређаја и
система или одговарајући и фотокопију истог у прилогу.
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Неопходан кадровски капацитет
-копије о поднетој пријави на обавезно социјално осигурање М-1 образац за
10 радника.

НАПОМЕНА: Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на
интернет страницама надлежних органа.
Интернет адреса на којој се могу проверити тражени докази (адреса-доказ):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана
групе достави наведени доказ да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а
доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказ да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона,
а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити
преко подизвођача.
 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача,
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену
копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
 Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
 Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на
интернет страницама надлежних органа.
 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени
у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и
да је документује на прописани начин, са назнаком назнаком „Поступак јавне набавке
мале вредности услуга бр. 1.2.7/2018 Изнајмљивање бине и пратеће опреме за потребе
Туристичке организације Града Пожаревац у 2018. години.
Лице уписано у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није
дужно да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова из
члана 75 став 1. тач. 1) до 4).
Понуђач има обавезу да у својој понуди јасно наведе (изјава дата у слободној форми) да
се налази у регистру понуђачакоји води агенција за привредне регистре и да наведе
број решења издат од стране Агенције за привредне регистре, уколико на тај начин
жели да докаже испуњеност услова из члана 75 став 1. Тач. 1) до 4). Наручилац ће на
интернет страници Агенције за привредне регистре да провери да ли је лице које
поднесе понуду уписано у регистар понуђача.
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се
достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на
страном језику, морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног
судског тумача.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
2.1. Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и
адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти/кутији је
потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих
учесника у заједничкој понуди.
2.2. Понуду доставити на адресу: Туристичка организација Града Пожаревца, ул. Вељка
Дугошевића 25, 12000 Пожаревац, са назнаком:
Понуда за јавне набавке мале вредности бр. 1.2.7/2018 – изнајмљивање бине и
пратеће опреме за потребе Туристичке организације Града Пожаревац у 2018.
години - НЕ ОТВАРАТИ”.
Пожељно је да понуда буде увезана траком у целину која је осигурана печатом тако
дасе не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови
али тако да се у случају потребе поједини листови могу фотокопирати.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Понуђача до
07.07.2017. до 14,30 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и
сат пријема понуде.
2.3. Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити,
сматраће се неблаговременом.
2.4. Понуда мора да садржи:
1) ПРИЛОГ 1 - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.
ЗАКОНА
2) ПРИЛОГ 2 - ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.
75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
3) ПРИЛОГ 3 - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
4) ПРИЛОГ 4 - МОДЕЛ УГОВОРА – ПАРТИЈА 1
ПРИЛОГ 4а - МОДЕЛ УГОВОРА – ПАРТИЈА 2
5) ПРИЛОГ 5 - ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
6) ПРИЛОГ 6 - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
7) ПРИЛОГ 7 - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.
2. ЗАКОНА
8) ПРИЛОГ 8 - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ
ОБЕЗБЕЂЕЊА УГОВОРА
9) ПРИЛОГ 9 - ОБРАЗАЦ ‐ ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА
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10) ПРИЛОГ 10 - ОБРАЗАЦ ‐ ИЗЈАВА О ПОСЕДОВАЊУ ВАЖЕЋЕГ
СЕРТИФИКАТА
11) СВИ ТРАЖЕНИ АТЕСТИ, СЕРТИФИКАТИ И ПОТВРДЕ КОЈЕ СУ
ПРЕДВИЂЕНЕ КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ
Р. Бр.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Назив обрасца
Изјава
понуђача
о
испуњености
услова/изјава
подизвођача о испуњености услова уколико понуђач
наступа са подизвођачем
Образац понуде
Модел уговора
Образац изјаве о трошковима понуде-изјава није обавезна
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. Став 2.
ЗЈН
Образац изјаве о средству финансијског обезбеђења
Потврда о реализацији уговора
Изјава о поседовању важећег сертификата
Споразум сачињен на начин одређен чланом 81.ЗЈН
(УКОЛИКО НАСТУПА КАО ГРУПА ПОНУЂАЧА)

Страна
25

27
37
47
48
49
50
51
52

Понуда мора бити сачињена на обрасцима датим у конкурсној документацији.
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов
саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице за заступање понуђача
исте потписује и печатом оверава.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи
из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији,изузев
образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном
одговорношћу,који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог
понуђача из групе понуђача.
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом
оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који
подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу које
се достављају за сваког учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од
учесника у заједничкој понуди потписује и печатом оверава образац који се на
њега односи), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини
саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.
3. ПАРТИЈЕ
Предмет јавне је обликован у две партије.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
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5. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ОДНОСНО
ИНТЕРНЕТ АДРЕСА ГДЕ ЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТУПНА:
- Портал јавних набавки: portal.ujn.gov.rs;
- Интернет страница наручиоца: www.togp.rs.
-Непосредно преузимањем у Туристичкој организацији Града Пожаревцa, ул. Вељка
Дугошевића 25, 12000 Пожаревац, (сваког радног дана у периоду од 10.00 до 14.00
часова).
6. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуду доставити на адресу: Туристичка организација Града Пожаревцa, ул. Вељка
Дугошевића 25, 12000 Пожаревац, са назнаком:
Понуда за јавне набавке мале вредности бр. 1.2.7/2018 – изнајмљивање бине и
пратеће опреме за потребе Туристичке организације Града Пожаревац у 2018. години НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Понуђача до
07.07.2017. године до 14,30 часова.
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није стигла на адресу
наручиоца: Туристичка организација Града Пожаревцa, Адреса: Вељка Дугошевића
бр.25, 12000 Пожаревац, закључно са 07.07.2017. године, до 14,30 часова.
7. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА
Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда,
дана 07.07.2017. године у 15,00 часова, на адреси наручиоца: „Туристичка организација
Града Пожаревцa“ Адреса: Вељка Дугошевића бр.25, 12000 Пожаревац, у присуству
чланова Комисије за предметну јавну набавку.
8. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ
УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА
У поступку отварања понуда могу учествовати овлашћени представници понуђача. Пре
почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће
присуствовати поступку отварања понуда дужни су да наручиоцу предају писaна
пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног
отварања понуде. У случају да отварању понуда присуствује законски заступник
понуђача неопходно је да се исти легитимише као такав путем извода из Агенције за
привредне регистре, ОП- обрасца и сл.
9. КОНТАКТ
Е - mail адреса: togradapozarevca@gmail.com
Контакт, пријем поднесака и мејлова се остварује радним данима, тј. од понедељка до
петка, у времену од 10:00 - 14:00 часова. Контакт се не може остварити данима који су
Законом о државним и другим празницима у Републици Србији одређени као нерадни
дани.
10. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно
назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. Измену,
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допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: „Туристичка организација Града
Пожаревцa“ Адреса: Вељка Дугошевића бр.25, 12000 Пожаревац, са назнаком:
„Измена понуде за јавне набавке мале вредности бр. 1.2.7/2018 – изнајмљивање
бине и пратеће опреме за потребе Туристичке организације Града Пожаревац у
2018. години - НЕ ОТВАРАТИ”.
или
„Допуна понуде за јавне набавке мале вредности бр1.2.7/2018 – изнајмљивање
бине и пратеће опреме за потребе Туристичке организације Града Пожаревац у
2018. години - НЕ ОТВАРАТИ”.
или
„Опозив понуде за јавне набавке мале вредностибр. 1.2.7/2018 – изнајмљивање
бине и пратеће опреме за потребе Туристичке организације Града Пожаревац у
2018. години - НЕ ОТВАРАТИ”.
или
„Измена и допуна понуде за јавне набавке мале вредности бр. 1.2.7/2018 –
изнајмљивање бине и пратеће опреме за потребе Туристичке организације Града
Пожаревац у 2018. години - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. По истеку
рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
11. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда. У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин
подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку
понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
12. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач у Обрасцу понуде
наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке
поверити подизвођачу. Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између
наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити
наведен и у уговору о јавној набавци. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави
доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације,
у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. Понуђач у потпуности
одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење
уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. Понуђач је дужан да наручиоцу, на
његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености
тражених услова.
13. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача,
саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе
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међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно
садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и2) Закона и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Споразумом уређују се и друга питања одређена конкурсном документацијом.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени
у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
14. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
14.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Наручилац ће плаћање вршити по завршеном послу, а по службеном пријему исправног
рачуна. Рок плаћања је у року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна (рок је
дефинисан у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС”, бр. 119/12 и 68/15). Плаћање се врши
уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
14.2. Захтев у погледу места извршења услуга.
Место извршења услуге је Град Пожаревац, Трг ослобођења.
14.3. Захтев у погледу датума извршења услуга
ПАРТИЈА 1:
29.8.2018,
30.8.2018,
31.8.2018. и
1.9.2018. године.
Напомена:
Монтажа бине и пратеће опреме врши се на Тргу ослобођења у Пожаревца и иста мора
бити постављена најкасније 29.8.2018. године до 13,00 часова, а демонтажа истих врши
се 1.9.2018. године по завршетку програма.
ПАРТИЈА 2:
31.12.2018. године.
Напомена:
Монтажа бине и пратеће опреме врши се на Тргу ослобођења у Пожаревца и иста мора
бити постављена најкасније 31.12.2018. године до 13,00 часова, а демонтажа истих
врши се 1.1.2019. године по завршетку програма.
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14.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
14.5. Други захтеви
Рокове понуђач треба прецизно да одреди, у складу са обрасцем понуде. Не могу се
прихватити непрецизно одређени рокови (нпр. одмах, по договору, од-до, сукцесивно и
сл.). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати
неприхватљивом. Евентуалне грешке настале приликом попуњавања образаца из
конкурсне документације и исправљене коректором или рукописом, морају се
оверити печатом и потписом одговорног лица.
15. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке,
с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
16. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике.
17. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Средство финансијског обезбеђења за доброг извршења посла.
Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да у року од три дана од дана
потписивања уговора, на име средстава финансијског обезбеђења уговора, достави
уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната, у корист
Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене
вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста" и „по виђењу", на име доброг и
благовременог извршења посла.
Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке
Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење 20

писмо, са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а. Уз
меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму.
Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека рока
за коначно извршење свих уговорених обавеза.
Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о
платном промету („Службени лист СРЈ", бр. 3/02 и 5/03 и „Службени гласник РС", бр.
43/04 и 62/06, 111/09-др.закон и 31/11 и 139/14-др закона).
18. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које
је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање
информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;
чуваће као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца
пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда,
односно пријава.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање
понуде.
Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у
документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже
ознаку „ПОВЕРЉИВО", као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица
понуђача.
Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је
достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред
њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО", а испод поменуте ознаке потпис
овлашћеног лица понуђача.
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути
начин.
19. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца,
Туристичка организација Града Пожаревцa, ул. Вељка Дугошевића 25, 12000
Пожаревац, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.
Особа за контакт је Нена Вујисић, е-пошта: togradapozarevca@gmail.com,сваког
радног дана у периоду од 10:00 - 14:00 часова. Контакт, пријем поднесака и мејлова
се остварује радним данима, тј. од понедељка до петка, у времену од 10:00 - 14:00
часова.Контакт се не може остварити данима који су Законом о државним и другим
празницима у Републици Србији одређени као нерадни дани.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
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Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку
изнајмљивање бине и пратеће опреме за потребе Туристичке организације Града
Пожаревац у 2018. години, ЈНМВ бр. 1.2.7/2018.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20. Закона.
20. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
21. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН
ПРЕГОВАРАЊА
Како је предметни поступак – поступак јавне набавке мале вредности, не постоје
елементи о којима ће се преговарати.
22. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ЕЛЕМЕНТИ
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.
23. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ
КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ЦЕНОМ
У ситуацији када два или више понуђача понуде исту цену, Наручилац ће избор
најповољније понуде извршити лутријски – жребом уз присуство свих понуђача.
24. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
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прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве дат је у
поглављу XII конкурсне документације).
25. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
26. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,
или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно на адресу: Туристичка
организација Града Пожаревцa, ул. Вељка Дугошевића 25, 12000 Пожаревац,
електронском поштом на e-mail: togradapozarevca@gmail.com или факсом на број
012/542-277 или препорученом пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом
захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке,
односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки,
најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева
за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права
је 5 дана од дана пријема одлуке. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати
радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били
или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење
понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које
је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06), позив на број 50-016, сврха:
Захтев за заштиту права, назив наручиоца, број и ознака јавне набавке, прималац Буџет
Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
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28. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.
Закона. У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2.
тачка 5) Закона.
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ПРИЛОГ 1
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ___________________________________________________________[навести
назив понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности услуга бр. 1.2.7/2018 –
изнајмљивање бине и пратеће опреме за потребе Туристичке организације Града
Пожаревац у 2018. години испуњава све услове из чл. 75. Став 1. Тачка 1 до 4. Закона,
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и
то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији);

Место:_____________
Датум:_____________
__________________

М.П.

Понуђач:

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана oд
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

25

ПРИЛОГ 2
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач_____________________________________________________
[навести
назив подизвођача] у поступку јавне набавке мале вредности услуга бр 1.2.7/2018 –
изнајмљивање бине и пратеће опреме за потребе Туристичке организације Града
Пожаревац у 2018. години испуњава све услове из чл. 75.Став 1. Тачка 1 до 4. Закона,
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и
то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији).
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_______________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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ПРИЛОГ 3
VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
са структуром цене
Понуда бр. _________ од -________ јавне набавке мале вредности бр. 1.2.7/2018 –
изнајмљивање бине и пратеће опреме за потребе Туристичке организације Града
Пожаревац у 2018. години.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора:

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

27

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се
попуни и достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они
понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у
заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је
учесник у заједничкој понуди.
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5) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ – ПАРТИЈА 1 - ЈНМВ број 1.2.7/2018 изнајмљивање бине и пратеће опреме за потребе одржавања музичког програма
поводом 54. Љубичевских коњичких игара.
Ред.
Јед.
Количина Јединична Цена без
Цена са
Опис
бр.
мере
цена
ПДВ-а
ПДВ-ом
1
A
1

Б

1

2

3

2

Бина
Фабричка бина
ком
димензије 10м х 8м
x 1.5m (Layer,
Eurotruss, Afix)
УКУПНО A
Алуминијумска
конструкцијанадстрешница
Aluminijumska
ком
konstrukcija vel.
16m x 15m visine
11,5m
Zaštita za kablove
ком
(cable cross)

4

5

4*5

1

1

30

УКУПНО Б
В
1

2

3

4

5

Озвучење:
Line Array (JBL,
Meyer Sound, EAW
ili odgovarajući)
6000W
Subwoofer zvučnici
18”( JBL, Meyer
Sound, EAW ili
odgovarajući)
Monitorinski
zvučnici (d&b, Nexo,
JBL,
Meyer,Turbososaun
ili
odgovarajući)1200W
Side Fill
monitorinski
zvučnici (d&b, Nexo,
JBL, Meyer)
Drum fill monitori
(d&b, Nexo, JBL,
Meyer ili
odgovarajući)

ком

16

ком

12

ком

12

ком

2

ком

2

30

6

7

8

9

10

Г
1

2

3

4

5

6
7

8

Д

Mikrofonska
ком
postavka sa
stalcima, (Shure,
AKG,Sehnheiser ili
odgovarajući)
Potrebna pojačala
ком
za monitore I
subwoofere (Lab
Grupen, Crowne ili
odgovarajući)
In ear sistem (Shure,
ком
AKG, Sehnheiser ili
odgovarajući)
Audio mikser
ком
(Yamaha pm5d ,
Soundcraft Vi6 ili
odgovarajući)
Monitorski mikser
ком
(Yamaha pm5d ,
Soundcraft Vi6 ili
odgovarajući)
УКУПНО В
Расвета:
Led Wash (Clay
ком
Paky, Coemar, DTS
ili odgovarajući)
Beam sa sijalicom
ком
15R ( Clay Paky,
DTS ili
odgovarajući)
PAR64 (Eurolite,
ком
DTS ili
odgovarajući)
Fresnel sa
ком
pripadajućim
dimerima 1000 W
Blinderi sa
ком
pripadajućim
dimerima
Haze mašina
ком
Konzola za svetlo sa
ком
minimalno 4
universa I 2048
kanala
Follow Spot HMI
ком
1200
УКУПНО Г
Лед екран и видео
режија:

40

2

9

1

1

24

12

16

16

8

2
1

2

31

1

2
3

Ђ
1
2
3

Led ekran veličine
ком
10m x 6m sa
razmakom diode
7mm
Video režija sa 2 HD комлет
kamere
Viodeo mikser
ком
digitalni minimalno
4 ulaza I 2 izlaza
УКУПНО Д
Енергетика:
Razvodni ormar
ком
160A atestiran
Strujni kabel 125A
м
Strujni kabel 63A
м
УКУПНО Ђ

1

1
1

1
30
30

УКУПНО=A+Б+В+Г+Д+Ђ (без ПДВ-а)
УКУПНО=A+Б+В+Г+Д+Ђ (са ПДВ-ом)

За извршење јавне набавке ангажујемо подизвођача:

Назив и седиште подизвођача

1.
2.

Матични број

1.
2.
ПИБ
1.
2.
Проценат укупне вредности идео предмета 1.
набавке који ће извршити преко 2.
подизвођача
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Јавну набавку извршићемо у групи понуђача:
Назив и седиште члана групе Понуђача

1.
2.

Матични број

1.
2.
ПИБ
1.
2.
Проценат укупне вредности идео предмета 1.
набавке који ће извршити преко члана 2.
групе понуђача
Рок и начин плаћања:
до 45 дана од дана пријема исправног
рачуна
Рок важења понуде:
60 дана од дана отварања понуда.
Датум извршења услуге:
30.8, 31.8, 1.9 и 2.9.2017. године
Важност уговора:
до 12.9.2017. године.
Датум

М. П. Потпис овлашћеног лица

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи
подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом
оверити образац понуде.
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6) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ – ПАРТИЈА 2 - ЈНМВ број 1.2.7/2018 изнајмљивање бине и пратеће опреме за потребе одржавања музичког програма
поводом дочека Нове године.
Ред
Јед.
Количин Јединичн Цена без
Цена са
Опис
. бр.
мере
а
а цена
ПДВ-а
ПДВ-ом
1

2

3

4

A
1

Бина
Фабричка бина
димензије 10м х 8м

ком

1

5

4*5

УКУПНО A
Б
1

2

3

4

5

6

7

В
1

Озвучење:
Line Array (JBL,
ком
Meyer Sound, EAW
ili odgovarajući)
2000W
Subwoofer zvučnici
ком
18”( JBL, Meyer
Sound, EAW ili
odgovarajući)
Monitorinski zvučnici
ком
(d&b, JBL,
Turbosound ili
odgovarajući,)1200W
Mikrofonska postavka
ком
sa stalcima, (Shure,
AKG, Sehnheiser ili
odgovarajući)
Potrebna pojačala za
ком
monitore I
subwoofere (Lab
Grupen, Crowne ili
odgovarajući)
Audio mikser
ком
(Yamaha CL5 ,
Soundcraft Vi6 ili
odgovarajući)
Monitorski mikser
ком
(Yamaha CL5,
Soundcraft Vi6 ili
odgovarajući)
УКУПНО Б
Расвета:
Led Wash (ROBE,
ком
Martin, Clay Paky ili
odgovarajući)36x15

12

12

8

15

2

1

1

8

34

W
2

3

4

5

6
7

Г
1

Д
1
2

Beam sa sijalicom 5R
ком
(ROBE, Martin, Clay
Paky ili
odgovarajući)
Led Beam sa led
ком
čipovima (ROBE,
Martin, Clay Paky ili
odgovarajući) 15W
Fresnel sa
ком
pripadajućim
dimerima 1000 W
Blinderi sa
ком
pripadajućim
dimerima
Haze mašina
ком
Konzola za svetlo sa
ком
minimalno 4 universa
I 2048 kanala
УКУПНО В
Алуминијумска
конструкција
Fabrička
ком
aluminijumska
konstrukcija vel.
10mx8m visine 8m
УКУПНО Г
Енергетика:
Razvodni ormar 160A
ком
atestiran
Strujni kabel 63A
м
УКУПНО Д

8

8

8

4

2
1

1

1
30

УКУПНО=A+Б+В+Г+Д (без ПДВ-а)
УКУПНО=A+Б+В+Г+Д (са ПДВ-ом)
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За извршење јавне набавке ангажујемо подизвођача:

Назив и седиште подизвођача

1.
2.

Матични број

1.
2.
ПИБ
1.
2.
Проценат укупне вредности идео предмета 1.
набавке који ће извршити преко 2.
подизвођача

Јавну набавку извршићемо у групи понуђача:

Назив и седиште члана групе Понуђача

1.
2.

Матични број

1.
2.
ПИБ
1.
2.
Проценат укупне вредности идео предмета 1.
набавке који ће извршити преко члана 2.
групе понуђача
Рок и начин плаћања:
до 45 дана од дана пријема исправног
рачуна
Рок важења понуде:
60 дана од дана отварања понуда.
Датум извршења услуге:
31.12.2018. године
Важност уговора:
до 10.1.2019. године.
Датум

М. П. Потпис овлашћеног лица

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи
подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом
оверити образац понуде.
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ПРИЛОГ 4
VIII МОДЕЛ УГОВОРА – ПАРТИЈА 1
ЈНМВ број 1.2.7/2018 изнајмљивање бине и пратеће опреме за потребе одржавања
музичког програма поводом 54. Љубичевских коњичких игара
Закључен између уговорних страна:
1. ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, ул. Вељка
Дугошевића бр.25,Пожаревац, мат. бр. 17273914, ПИБ 101522314, коју заступа
директорка Јелена Вуказић (у даљем тексту:НАРУЧИЛАЦ)
и
2. _____________________из ________________, ул. ______________ бр. ______,
матични
бр.
________________,
рег.
бр.
____________,
ПИБ
________________, кога заступа ______________________ (у даљем тексту:
ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГЕ)
Oснов уговора:
Јавна набавка мале вредности - ЈНМВ број 1.2.7/2018 изнајмљивање бине и пратеће
опреме за потребе одржавања музичког програма поводом 54. Љубичевских коњичких
игара, 32331300-5 уређаји за репродукцију звука, 32342300-5 комплети микрофона и
звучника, 31527260-6 системи расвете, 45223810-7 монтажне конструкције, 45223800-4
монтирање и постављање монтажних конструкција.
Број и датум Одлуке о додели уговора:______________________(попуњава Наручилац)
Понуда изабраног понуђача бр._________________од __________________ (попуњава
Понуђач).
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је изнајмљивање бине и пратеће опреме за потребе одржавања
музичког програма поводом 54. Љубичевских коњичких игара, 32331300-5 уређаји за
репродукцију звука, 32342300-5 комплети микрофона и звучника, 31527260-6 системи
расвете, 45223810-7 монтажне конструкције, 45223800-4 монтирање и постављање
монтажних конструкција, наведена у Техничкој спецификациј.
Извршилац се обавезује да Наручиоцу изврши услуге изнајмљивање бине и пратеће
опреме за потребе одржавања музичког програма поводом 54. Љубичевских коњичких
игара, а Наручилац се обавезује да за извршене услуге плати по цени и на начин
утврђен овим уговором, а у складу са Конкурсном документацијом ЈНМВ бр.
1.2.7/2018, Техничком спецификацијом, понудом Извршиоца зведеном код Наручиоца
под бројем ______________________ од __________ 2018. године и важећим законским
и подзаконским прописима.
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Ангажовање подизвођача
Члан 2.
Извршилац ће део уговореног посла извршити преко подизвођача :
1. Предузећа ____________________, са седиштем _________________________, ПИБ
_____________________, матични број _______________.
2. Предузећа ____________________, са седиштем _________________________, ПИБ
_____________________, матични број _______________.
У случају да Извршилац ангажује подизвођача Извршилац у потпуности одговара
наручиоцу за извршење обавеза из основног уговора и у случају поверавања појединих
обавеза подизвођачу.
Цена
Члан 3.
Укупна вредност овог уговора износи _____________ динара без ПДВ-а, односно
______________ динара са ПДВ-ом. (Попуњава Извршилац).
Јединична цена је утврђена Понудом из чл. 1 овог уговора фиксна је и непроменљива за
уговорени период.
Начин плаћања
Члан 4.
Наручилац се обавезује да извршиоцу исплати накнаду за извршене услуге у року од 45
дана од дана пријема фактуре.
Начин обраде рачуна, обавезни елементи и начин издавања рачуна
Члан 5.
Извршилац се обавезује да уз рачун достави наручиоцу и спецификацију извршених
услуга.
Извршилац је у обавези да рачун достави Наручиоцу путем поште на адресу:
Туристичка организација Пожаревца, ул. Вељка Дугошевића бр.25; 12000 Пожаревац
Рок, начин и место извршења
Члан 6.
29.8.2018,
30.8.2018,
31.8.2018. и
1.9.2018. године.
Напомена:
Монтажа бине и пратеће опреме врши се на Тргу ослобођења у Пожаревца и иста мора
бити постављена најкасније 29.8.2018. године до 13,00 часова, а демонтажа истих врши
се 1.9.2018. године по завршетку програма.
Место извршења услуге је Град Пожаревац, Трг ослобођења.
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Виша сила
Члан 7.
Виша сила ослобађа Наручиоца да извршу уговорну обавезу утврђену уговором за
време његовог трајања.
Као виша сила, за Извршиоца и за Наручиоца, сматрају се непредвиђени природни
догађаји који имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.),
као и догађаји и околности који су настали после закључења овог уговора који
онемогућавају извршење уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла
спречити, отклонити или избећи. Под таквим догађајима сматрају се и акти надлежних
државних органа (проглашење дана жалости, епидемија и сл.).
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу
уговорну страну о почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме
потребне активности ради ублажавања последица више силе.
За време трајања више силе права и обавезе уговорних страна мирују и не примењују се
санкције за неизвршење уговорних обавеза.
Уговорна страна погођена вишом силом обавезна је и да докаже настанак више силе,
документом издатим од стране надлежног органа.
Уговорна страна код које није наступила виша сила има право на раскид уговора и
дужна је да о томе писаним путем обавести другу уговорну старну.
Обавезе уговорних страна
Члан 8.
Извршилац је дужан да ангажује одговарајући број стручне радне снаге и да квалитетно
и у уговореним роковима изврши уговорене услуге.
Извршилац је у обавези да сноси трошкове транспорта, монтаже и демонтаже и све
остале зависне трошкове.
Наручилац се обавезује да извршиоцу плати накнаду за извршене услуге на начин и у
роковима дефинисаним чланом 3. и 4. Уговора.
Гаранција
Члан 9.
Извршилац се обавезује да у року од три дана од дана закључења уговора достави
Наручиоцу сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним
овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са
клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла.
Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке
Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –
писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Меница за
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добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана дуже од дана истека рока за
коначно извршење свих уговорених обавеза.
Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о
платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“,
бр. 43/2004 и 62/2006, 111/2009-др.закон и 31/2011 и 139/14-др закона).
Извршилац је дужан да обавезе које произилазе из овог уговора извршава у складу са
овим уговором.
Уколико Извршилац не извршава обавезе према одредбама овог уговора, Наручилац ће
уновчити финансијско средство обезбеђења поднето од стране Извршиоца на име
доброг извршења посла.
Неизвршење уговорних обавеза
Члан 10.
Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка штете поводом одредби овог
уговора уговорна страна која је проузроковала штету надокнадити другој уговорној
страни стварну штету у складу са Законом о облигационим односима Републике
Србије.
Раскид уговора
Члан 11.
Свака од уговорних страна може тражити раскид уговора у случају када друга страна
не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.
Отказни рок износи 30 (тридесет) дана и почиње да тече од дана пријема писаног
обавештења о раскиду уговора.
Решавање спорова
Члан 12.
Сва спорна питања у тумачењу и примени овог уговора, уговорне стране ће решавати
споразумно.
У случају спора уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у Пожаревцу.
Завршне одредбе
Члан 13.
За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима, Закона о општем управном поступку и подзаконских прописа
којима се регулише рад привредних субјеката у овој области у Републици Србији.
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Период важења уговора
Члан 14.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и важи до
12.9.2018. године, а све у складу са потребама Наручиоца.
Техничка спецификација и Понуда понуђача бр. ________ од __________ године су
саставни део овог Уговора.
Наручилац и Извршилац ће након потписивања уговора именовати лица која ће бити
овлашћена за размену информација и предузимања потребних активности за
извршавање овог уговора.
Члан 15.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 4 (четри) задржава
Наручилац, а 2 (два) Понуђач.
У Пожаревцу, дана ____________

Број: _____________

ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГЕ
ДИРЕКТОР

НАРУЧИЛАЦ
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

_______________________________

_____________________________

Напомена: Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем
подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача,
односно сви подизвођачи.
У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел
уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и
оверити печатом модел уговора.
Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем. Наручилац ће ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор
о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити
доказ негативне референце.
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ПРИЛОГ 4а
VIII МОДЕЛ УГОВОРА – ПАРТИЈА 2
ЈНМВ број 1.2.7/2018 изнајмљивање бине и пратеће опреме за потребе одржавања
музичког програма поводом дочека Нове године
Закључен између уговорних страна:
3. ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, ул. Вељка
Дугошевића бр.25,Пожаревац, мат. бр. 17273914, ПИБ 101522314, коју заступа
директорка Јелена Вуказић (у даљем тексту:НАРУЧИЛАЦ)
и
4. _____________________из ________________, ул. ______________ бр. ______,
матични
бр.
________________,
рег.
бр.
____________,
ПИБ
________________, кога заступа ______________________ (у даљем тексту:
ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГЕ)
Oснов уговора:
Јавна набавка мале вредности - ЈНМВ број 1.2.7/2018 изнајмљивање бине и пратеће
опреме за потребе одржавања музичког програма поводом дочека нове године,
32331300-5 уређаји за репродукцију звука, 32342300-5 комплети микрофона и
звучника, 31527260-6 системи расвете, 45223810-7 монтажне конструкције, 45223800-4
монтирање и постављање монтажних конструкција.
Број и датум Одлуке о додели уговора:______________________(попуњава Наручилац)
Понуда изабраног понуђача бр._________________од __________________ (попуњава
Понуђач).
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је изнајмљивање бине и пратеће опреме за потребе одржавања
музичког програма поводом дочека нове године, 32331300-5 уређаји за репродукцију
звука, 32342300-5 комплети микрофона и звучника, 31527260-6 системи расвете,
45223810-7 монтажне конструкције, 45223800-4 монтирање и постављање монтажних
конструкција, наведена у Техничкој спецификациј.
Извршилац се обавезује да Наручиоцу изврши услуге изнајмљивање бине и пратеће
опреме за потребе одржавања музичког програма поводом дочека нове године, а
Наручилац се обавезује да за извршене услуге плати по цени и на начин утврђен овим
уговором, а у складу са Конкурсном документацијом ЈНМВ бр. 1.2.7/2018, Техничком
спецификацијом, понудом Извршиоца зведеном код Наручиоца под бројем
______________________ од __________ 2018. године и важећим законским и
подзаконским прописима.
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Ангажовање подизвођача
Члан 2.
Извршилац ће део уговореног посла извршити преко подизвођача :
3. Предузећа ____________________, са седиштем _________________________, ПИБ
_____________________, матични број _______________.
4. Предузећа ____________________, са седиштем _________________________, ПИБ
_____________________, матични број _______________.
У случају да Извршилац ангажује подизвођача Извршилац у потпуности одговара
наручиоцу за извршење обавеза из основног уговора и у случају поверавања појединих
обавеза подизвођачу.
Цена
Члан 3.
Укупна вредност овог уговора износи _____________ динара без ПДВ-а, односно
______________ динара са ПДВ-ом. (Попуњава Извршилац).
Јединична цена је утврђена Понудом из чл. 1 овог уговора фиксна је и непроменљива за
уговорени период.
Начин плаћања
Члан 4.
Наручилац се обавезује да извршиоцу исплати накнаду за извршене услуге у року од 45
дана од дана пријема фактуре.
Начин обраде рачуна, обавезни елементи и начин издавања рачуна
Члан 5.
Извршилац се обавезује да уз рачун достави наручиоцу и спецификацију извршених
услуга.
Извршилац је у обавези да рачун достави Наручиоцу путем поште на адресу:
Туристичка организација Пожаревца, ул. Вељка Дугошевића бр.25; 12000 Пожаревац
Рок, начин и место извршења
Члан 6.
31.12.2018. године,
Напомена:
Монтажа бине и пратеће опреме врши се на Тргу ослобођења у Пожаревца и иста мора
бити постављена најкасније 31.12.2018. године до 13,00 часова, а демонтажа истих
врши се 1.1.2019. године по завршетку програма.
Место извршења услуге је Град Пожаревац, Трг ослобођења.
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Виша сила
Члан 7.
Виша сила ослобађа Наручиоца да извршу уговорну обавезу утврђену уговором за
време његовог трајања.
Као виша сила, за Извршиоца и за Наручиоца, сматрају се непредвиђени природни
догађаји који имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.),
као и догађаји и околности који су настали после закључења овог уговора који
онемогућавају извршење уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла
спречити, отклонити или избећи. Под таквим догађајима сматрају се и акти надлежних
државних органа (проглашење дана жалости, епидемија и сл.).
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу
уговорну страну о почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме
потребне активности ради ублажавања последица више силе.
За време трајања више силе права и обавезе уговорних страна мирују и не примењују се
санкције за неизвршење уговорних обавеза.
Уговорна страна погођена вишом силом обавезна је и да докаже настанак више силе,
документом издатим од стране надлежног органа.
Уговорна страна код које није наступила виша сила има право на раскид уговора и
дужна је да о томе писаним путем обавести другу уговорну старну.
Обавезе уговорних страна
Члан 8.
Извршилац је дужан да ангажује одговарајући број стручне радне снаге и да квалитетно
и у уговореним роковима изврши уговорене услуге.
Извршилац је у обавези да сноси трошкове транспорта, монтаже и демонтаже и све
остале зависне трошкове.
Наручилац се обавезује да извршиоцу плати накнаду за извршене услуге на начин и у
роковима дефинисаним чланом 3. и 4. Уговора.
Гаранција
Члан 9.
Извршилац се обавезује да у року од три дана од дана закључења уговора достави
Наручиоцу сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним
овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са
клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла.
Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке
Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –
писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Меница за
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добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана дуже од дана истека рока за
коначно извршење свих уговорених обавеза.
Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о
платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“,
бр. 43/2004 и 62/2006, 111/2009-др.закон и 31/2011 и 139/14-др закона).
Извршилац је дужан да обавезе које произилазе из овог уговора извршава у складу са
овим уговором.
Уколико Извршилац не извршава обавезе према одредбама овог уговора, Наручилац ће
уновчити финансијско средство обезбеђења поднето од стране Извршиоца на име
доброг извршења посла.
Неизвршење уговорних обавеза
Члан 10.
Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка штете поводом одредби овог
уговора уговорна страна која је проузроковала штету надокнадити другој уговорној
страни стварну штету у складу са Законом о облигационим односима Републике
Србије.
Раскид уговора
Члан 11.
Свака од уговорних страна може тражити раскид уговора у случају када друга страна
не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.
Отказни рок износи 30 (тридесет) дана и почиње да тече од дана пријема писаног
обавештења о раскиду уговора.
Решавање спорова
Члан 12.
Сва спорна питања у тумачењу и примени овог уговора, уговорне стране ће решавати
споразумно.
У случају спора уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у Пожаревцу.
Завршне одредбе
Члан 13.
За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима, Закона о општем управном поступку и подзаконских прописа
којима се регулише рад привредних субјеката у овој области у Републици Србији.
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Период важења уговора
Члан 14.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и важи до
10.1.2018. године, а све у складу са потребама Наручиоца.
Техничка спецификација и Понуда понуђача бр. ________ од __________ године су
саставни део овог Уговора.
Наручилац и Извршилац ће након потписивања уговора именовати лица која ће бити
овлашћена за размену информација и предузимања потребних активности за
извршавање овог уговора.
Члан 15.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 4 (четри) задржава
Наручилац, а 2 (два) Понуђач.
У Пожаревцу, дана ____________

Број: _____________

ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГЕ
ДИРЕКТОР

НАРУЧИЛАЦ
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

_______________________________

_____________________________

Напомена: Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем
подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача,
односно сви подизвођачи.
У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел
уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и
оверити печатом модел уговора.
Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем. Наручилац ће ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор
о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити
доказ негативне референце.
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ПРИЛОГ 5
IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ___________________________________
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде зајавну набавку мале вредности ЈНМВ број 1.2.7/2018 - изнајмљивање бине и
пратеће опреме за потребе Туристичке организације Града Пожаревца у 2018. години,
како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА
ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ СА ПДВ-ом
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити
од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.
*Ова изјава је у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС” бр. 29/2013) обавезни елемент конкурсне документације.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
Датум:
___________________

М.П.

Потпис понуђача
______________________

47

ПРИЛОГ 6
X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _______________________________________________,
(Назив понуђача) даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку ЈНМВ број 1.2.7/2018 - изнајмљивање бине и пратеће опреме за потребе
Туристичке организације Града Пожаревца у 2018. години, поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:
___________________

М.П.

Потпис понуђача
______________________

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу,
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2.
Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ПРИЛОГ 7
XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач ______________________________________________________ (навести назив
понуђача) у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ број 1.2.7/2018 изнајмљивање бине и пратеће опреме за потребе Туристичке организације Града
Пожаревца у 2018. години, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
гарантујем да је ималац права интелектуалне својине и да нема изречену меру забране
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум:
___________________

М.П.

Потпис понуђача
______________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ПРИЛОГ 8
XII ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА
УГОВОРА

За ЈНМВ број 1.2.7/2018 - изнајмљивање бине и пратеће опреме за потребе Туристичке
организације Града Пожаревца у 2018. години, дајем следећу:

ИЗЈАВУ
Понуђач: ______________________________________________________________ , из
_____________________ , изјављујем да сам сагласан, да ћу у случају да ми буде
додељен уговор:
- у року од три дана од дана потписивања уговора, на име средства финансијског
обезбеђења уговора, доставити уредно потписану и регистровану сопствену бланко
меницу, без жираната, у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у
висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста" и „по
виђењу" на име доброг извршења посла, као и картон депонованих потписа.
Уз меницу ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке која је наводена у меничном овлашћењу - писму.
Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека рока
за коначно извршење свих уговорених обавеза.
Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у роковима и
на начин предвиђен уговором, наручилац реализује средство финансијског обезбеђења.
Датум:

М.П.

Потпис понуђача

___________________
______________________

Напомене: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати
и оверити печатом образац
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ПРИЛОГ 9
ОБРАЗАЦ ‐ ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА
ПОТВРДА
О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА

_____________________________________
Назив наручиоца
_____________________________________
Адреса
Овим потврђујемо да је предузеће
_______________________________________________________________________ ,
За потребе Наручиоца
_______________________________________________________________________ ,
квалитетно и у уговореном року извршило
________________________________________________________________________,
у укупном износу од _______________________________(без ПДВ-а), а на основу
уговора ___________ од ___________.
Ова Потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.
Контакт особа Наручиоца: ______________________________,
Телефон: _________________
Потпис овлашћеног лица
______________________
М.П.
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.

ПРИЛОГ 10
ОБРАЗАЦ ‐ ИЗЈАВА

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да
Понуђач - ___________________________________________________ поседује важећи
сертификат стандарда квалитета __________________________ који одбухвата (називознаку) радње _______________________________________________________.
Копију достављамо у прилогу.

Место___________________
Датум ___________________

Понуђач: __________________
(потпис и печат) __________________
(име и презиме)

Напомена: Копију сертификата доставити уз прилог.
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