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На основу чл. 32. и 61. 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12,
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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА
- НАБАВКА АУДИО ОПРЕМЕ
- ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
Бр 63/2019. год

Поглавље Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
I
Врста, техничке карактеристике (спецификације)
II
квалитет, количина и опис добара, радова и услуга,
начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције
квалитета, рок за извршење, место извршења и сл.
Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана
III
75. и 76. Закона и упутство како се доказује
испуњеност тих услова
Критеријуми за доделу уговора
IV
Обрасци који чине саставни део понуде
V
Модел уговора
VI
Упутство понуђачима како да сачине понуду
VIII

Страна
3
5

13
18
19
40
50

2

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о Наручиоцу
Наручилац је Град Лозница – Градска управа – ул Карађорђева број 2
15300 Лозница
Интернет страница Наручиоца: www.loznica.rs
2. Врста поступка јавне набавке:
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу
са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима којима се уређују
јавне набавке, и то:
- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 68/2015)
- Закон о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“ број 33/97, бр.
31/01 и „Сл. гласникРС“ бр30/10), у делу који није регулисан Законом о
јавним набавкама,
- Закон о облигационим односима
- Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набвки и начину доказивања испуњености
услова(„Сл. гласникРС“ број68/2015),
3. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке бр. 63/19 – НАБАВКА ДОБАРА – АУДИО
ОПРЕМЕ.
Назив и ознака из Општег речника набавки: 32000000 – радио
телевизијска комуникациона и сродна опрема .
4. Партије
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
5. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној
набавци.
6. Резервисана јавна набавка
Није у питању резервисана јавна набавка.
7. Електронска лицитација
Не спроводи се електронска лицитација.
8. Лице за контакт
Слађана Томићевић
Имејл: stomicevic@loznica.rs
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9. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора
Одлуку ододели уговора, наручилац ће донети најкасније у року од 20
дана од дана јавног отварања понуда.
10. Датум објављивања позива, рок подношења понуде, време и место
отварања
- Позив за подношење понуде објављен је: 11.09.2019.године на Порталу
јавних набавки
- Благовременом ће се сматрати понуда уколико је примљена од стране
наручиоца најкасније дана 11.10.2019. године до 12,00 часова
- Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока
за подношење понуда, то јест 11.10.2019. године у 12,30 часова.
Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца.
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II . ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)
ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, квалитет, количина и опис добара,
радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције
квалитета, рок извршења место извршења или испоруке добара,
евентуалне додатне услуге и сл.
СПЕЦИФИКАЦИЈА
(ТЕХНИЧКИ ОПИС)
Предмер радова је дат у делу VI – ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО
ПОНУДЕ – Образац 2 – Образац структуре цена са предмером добара.
(ПРЕДМЕР добара СА ЈЕДИНИЧНИМ
ЦЕНАМА).Сви детаљи из
спецификације дате су у предмеру и предрачуну.
ТЕХНИЧКИ ОПИС АУДИО СИСТЕМА
ОПШТЕ
НАПАЈАЊЕ СИСТЕМА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ
Сви подсистеми се напајају из главног разводног ормана аудио система ГРО
који је смештен у оквиру аудио режије. За ГРО је предвиђено да се обезбеди
посебан напојни вод и проводник за радно уземљење.
АУДИО СИСТЕМ САЛЕ
Аудио систем велике сале састоји се од 4 целине:
аудио режија
главни систем озвучења
систем за репродукцију ефеката на сцени
систем за дистрибуцију микрофонских сигнала
АУДИО РЕЖИЈА
Аудио режија је централно место аудио система сале. У њој се налази главни
аудио пулт, пријемници бежичних микрофона, процесори ефеката за обраду
звука, репродуктори снимљеног материјала, снимачи CD и MD формата и
панел за комуникацију. За контролу аудио сигнала користе се квалитетни
активни монитори и слушалице. Повезивање улазних и излазних сигнала
уређаја у аудио режији предвиђено је да буде изведено преко преспојна поља
у конфигурацији half – normal, што омогућује велику флексибилност при
коришћењу аудио система.
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Предвиђено је да главни аудио пулт има 24 моно улаза, 4 стерео линијских
улаза мастер излаз стерео конфигурације, 4 групна излаза 6 помоћних. Сви
улази и излази су аналогни симетрични.
ГЛАВНИ СИСТЕМ ОЗВУЧЕЊА
Намењен је за појачање звука са сцене, као и за репродукцију снимљеног
материјала. Систем чине уређаји за обраду и дистибуцију линијског сигнала
ка главним звучничким системима, и сами звучнички системи.
Предвиђени су активни звучнички системи, који у себи садрже појачаваче
снаге амплитудске, фазне коректоре и компресор лимитере, и пасивни
звучнички системи које побуђује један појачавач снаге. Напајање ел.
енергијом добијају из ГРО, а линијски сигнал из аудио режије преко
loudspeaker procesora.
Главни систем озвучења предвиђен је у L-R конфигурацији и састоји се од
две бочне скупине (лево L1, L3 и десно L2,L4) са по једним широкопојасним
и једним нискотонским звучником.На ободу просценијума централно
симетрично, предвиђена је уградња 3 пасивна звучника малих димензија
(L5,L6, L7). Љихов рад је предвиђен да буде синхронизован са бочном
скупином, и служе за покривање првих редова гледалишта,тзв. front-fill
звучници. Побуђивање ових звучника врши појачавач снаге.
Уређаји за синхронизацију рада звучних система , амплитутску и фазну
корекцију треба да буду подешени за добијање најоптималније преносне
карактеристике у сваком делу партера и балкона гледалишта. У ту сврху је
предвиђен дигитални мултифункционални процесор (loudspeaker procesor) у
оквиру кога се налазе параметарски амплитудни коректори, lopass i hi-pass
filteri са могућношћу мењања централне фреквенције и и стрмине филтера,
могућност подешавања кашњењана сваком улазном и излазном каналу, и
могућност меморисања и каснијег позивања подешених параметара.
СИСТЕМ РЕПРОДУКЦИЈЕ ЕФЕКАТА НА СЦЕНИ
Састоји се од 2 фиксно постављена звучничка система (L11, L12)на задњем
делу сцене, као и 2 преносна звучника система (L9,L10) на боковима сцене.
Преносни звучнички системи су уједно предвиђени и за синхронизацију
учесника на сцени, а могу се прикључити на аудио прикључне ормариће у
простору сцене (М1, М2). Сви звучнички системи који се користе су активни,
напајање ел. енергијом добијају од RO-PO. Њихово укључење је обједињено
са укључењем главног система озвучења, а сигнал добијају из аудио режије са
4 независна канала.
Сви линијски сигнали за ове системе предвиђено је да буду изведени преко
преспојних поља у аудио режији и појачавачком одељењу.
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СИСТЕМ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ МИКРОФОНСКИХ СИГНАЛА
Систем се састоји од 2 групе фиксно постављених микрофонских прикључака
у оквиру аудио ормарића (М1, М2) на сцени, са могућношћу прикључења 12
микрофона у сваком од њих.
У оквиру овог ситема предвиђен је и систем од 4 оковратна бежична
микрофона тзв. Бубице са џепним бежичним предајницима сигнала.
Пријемници бежичних микрофона налазе се у оквиру аудио режије, а њихови
излази предвиђено је да буду повезани на аудио миксер преко преспојног
поља.
РФ сигнал добијају преко антена постављених у сали испред аудио режије,
преко појачавача антенског сигнала и разделника – антена сплитер.
Предвиђена су и 4. Ручна бежична микрофона која би била компатибилна за
корчење са пријемницима оковратних бежичних микрофона – бубица.
СИСТЕМ ТЕХНИЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
Овај систем је састављен од више функционалних целина неопходних за
припрему и одржавање програма у позоришту.
Централно командно место овог система је пулт инспицијента сале, у оквиру
кога је предвиђена главна интерфонска станица са уграђеним микрофоном и
звучником и могућношћу комуникације са 4 независна канала, по принципу
parti-line, сви говоре – сви слушају по једном каналу.
У оквиру аудио и режије светла предвиђени су двоканални кориснички
панели са уграђеним микрофоном и звучником.
Поред ових панела предвиђене су и интерфонске прикључнице на сцени и
радној галерији за коришћење преносних интерфонских јединица тзв. beltpack - ова уз наглавну комбинацију микрофон слушалице.
Рекламација: Ако се приликом примопредаје опреме записнички утврди да
нека од уграђене опреме има недостатке у квалитету или очигледне грешке,
извођач је дужан да их на писани позив наручиоца, без одлагања и о свом
трошку, отклони најкасније у року од 5 дана.
Рок окончања радова не може бити дужи од 30(тридесет) календарских дана,
рачунајући од дана увођења у посао.
Гарантни рок не може бити краћи од 24 месеца (две године) од дана
примопредаје опреме.
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Период важења уговора. Уговор о јавној набвци се закључује до испуњења
свих обавеза уговорних страна.
Пожељно је да понуђачи обиђу локацију на којој треба да се постави и
угради опрема, који су предмет конкурсне документације, ради
непосредног увида и прибављања неопходних информација, а у циљу
сачињавања одговарајуће и прихватљиве понуде.
_______________________
(потпис одговорног лица)
Напомена: понуђач својим потписом потврђује да је упознат са техничком
спецификацијом за предмет набавке.
VUKOV DOM KULTURE U LOZNICI

R.br.

OPIS

KOL.

1

Digitalni audio mikser sa sledećim karakteristikama: - Upravljački
kontrolni panel sa 25 reglera, - Ekran za kontrolu i podešavanje
parametara miksera 7" TFT - Lokalna ulazno/izlazna sekcija
sastavljena od: 32 mikrofonska ulaza, 16 linijskih izlaza,
AES&EBU izlaz, MIDI konekcije (ulaz i izlaz), kao i RJ45
konektora za povezivanje digitalne priključne kutije mrežnim
kablom, - Mogućnost snimanja i reprodukcije putem USB
konekcije, - Mogućnost udaljene kontrole putem iPad i iPhone
aplikacija

1

2

Profesionalni CD plejer - Predviđen za ugradnju u orman 19", Visine 1U - sa podrškom za puštanje mp3 formata fajlova - Izlazi:
simetrični ne-simetričnim digitalnim

2

3

Profesionalni SD/USB recorder sa elementima za ugradnju u 19"
rack: izlazi/ulazi analogni simetrični.

1

4

Višenamenski stereo reverb i efekt procesor - sa efektima
kašnjenja, reverberacije i modulacije, - simetričnim ulazima i
izlazima - USB konektorom za komunikaciju sa računarom - za
ugradnju u orman 19", visine 1U.

1

1

Audio režija

8

5

Dvookanalni compressor/limitter/gate sa simetričnim XLR ulazima
i izlazima.

1

6

Dvopojasni aktivni monitorski zvučnički sistem sa sledećim
karakteristikama: - frekventni odziv 45Hz – 35kHz - bi-amplified
(30W+20W), nisko-frekventni zvučnik prečnika 5”, visokofrekventni zvučnik prečnika 1”

2

7

Zidni nosač aktivnih monitoriskih zvučnika

2

8

Profesionalne dinamičke "closed" slušalice za monitoring, frekvencijskog opsega 8Hz-25kHz - impedansa 64Ω.

1

9

Efekt rek orman 19", visine 15U, za ugradnju izvora zvuka i audio
procesora u audio režiji sa energetskim razvodom

1

10

Audio tt patch panel, 96 gnezda, sa priborom.

1

R.br.

2

OPIS

KOL.

Zvučnički sistem
1

Zvučnički sistem sa optimiziranim pojačavačima snage i sa
sledećim očekivanim karakteristikama: u drvenom kućištu (birch
plywood), sa ugrađenim DSP procesorom, minimalnim
zvučnikom za reprodukciju LF frekvencija 15", rotirajućom
hornom, max. peak SPL 130dB/1m, ugao zračenja 90° x 50°
(HxV).

2

2

Zvučnički sistem sa optimiziranim pojačavačima snage subwoofer i sa sledećim očekivanim karakteristikama: u drvenom
kućištu (birch plywood), sa ugrađenim DSP procesorom,
minimalnim zvučnikom za reprodukciju LF frekvencija 15".

2

9

3

Uređaj za obradu signala - zvučnički procesor: ulazi - 4 analogno
simetrična ili digitalni AES&EBU, izlazi - 8 analogno simetričnih
sa vremenskim kašnjenjem i limiterom; omogućeno kompletno
rutiranje svih kanala, EQ obrada na svakom ulaznom i izlaznom
kanalu, 32-bit / 96kHz. Kontrola parametara na prednjem panelu
samog uređaja ili putem kontrolnog softvera na PC računaru.

1

4

Zvučničko-pojačavački sistem, za prve redove partera -front-fill,
sa sledećim očekivanim karakteristikama: u drvenom kućištu
(plywood), minimalnim zvučnikom za reprodukciju LF frekvencija
8", rotirajućom hornom, max. peak SPL 121dB/1m, ugao zračenja
90° x 50° (HxV), pojačavač snage 2x400W na 8 oma.

3

5

Zvučnički sistem sa optimiziranim pojačavačima snage, efekti na
sceni pozadi - side-fill monitoring, sa sledećim očekivanim
karakteristikama: u drvenom kućištu (birch plywood), sa
ugrađenim DSP procesorom, minimalnim zvučnikom za
reprodukciju LF frekvencija 10", rotirajućom hornom, max. peak
SPL 127dB/1m, ugao zračenja 90° x 50° (HxV).

4

6

Zvučnički sistem sa optimiziranim pojačavačima snage, prenosni
monitoring - stage-monitor, sa sledećim očekivanim
karakteristikama: u drvenom kućištu (birch plywood), sa
ugrađenim DSP procesorom, minimalnim zvučnikom za
reprodukciju LF frekvencija 12", max. peak SPL 127dB/1m, ugao
zračenja 90° x 90° (HxV).

2
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R.br.

OPIS

KOL.

1

Bežični mikrofonski UHF prijemnik, sledećih karakteristika: - "true
diversity" sistem - RF opseg 516 MHz - 865 MHz - Odnos signal šum: >115 dB(A) - 2 BNC konektora za povezivanje eksternih
antena U kompletu sa dve UHF antene i adapterom za montažu
u orman 19".

4

2

Bežični mikrofonski "bodypack" transmiter, kompatibilan sa UHF
prijemnikom iz pozicije , sledećih karakteristika: - RF izlaz: 10/30
mW - Odnos signal - šum: >115 dB(A) - Mogućnost sinhronizacije
sa prijemnikom putem IR signala - maksimalne težine 160g

4

3

Bežični ručni dinamički mikrofon, kompatibilan sa UHF
prijemnikom iz pozicije , kardioidne karakteristike usmerenosti, sa
mogućnošću sinhronizacije sa prijemnikom putem IR signala.

4

4

Bežični minijaturni kondenzatorski "lavalijer" mikrofon, omnidirekcione karakteristike usmerenosti, sa odgovarajućim
konektorom za vezu sa "bodypack" transmiterom iz pozicije , min.
dužina kabla 1.6m.

4

5

Pasivna omni-direkciona UHF antena kompatibilna sa bežičnim
mikrofonskim sistemom, u kompletu sa antenskim pojačavačem "booster-om", pločom za montažu na zid i okretnim zglobom za
rotiranje.

2

6

Aktivni antena spliter, 2 x 1:4, sa kaskadnim izlazom po A kanalu
za povezivanje dodatnog splitera, za ugradnju u orman 19", u
kompletu sa ispravljačem za napajanje.

1

7

Kardioidni dinamički vokalni mikrofon, - frekvencijske
karakteristike 40Hz - 16kHz - osetljivost 2,7 mV/Pa - impedansa
350 Ω

2

8

Super-kardioidni dinamički vokalni mikrofon, - frekvencijske
karakteristike 40Hz - 16kHz - osetljivost 1,8 mV/Pa - impedansa
350 Ω

2

9

Super-kardioidni kondenzatorski instrumentalni mikrofon, frekvencijske karakteristike 40Hz - 20kHz - osetljivost 3 mV/Pa impedansa 50 Ω - maksimalni zvučni pritisak 139 dB

2

3

Mikrofonski sistem

11

R.br.

OPIS

KOL.

10

Super-kardioidni dinamički instrumentalni mikrofon, - frekvencijske
karakteristike 40Hz - 18kHz - osetljivost 2,2 mV/Pa - impedansa 350 Ω maksimalni zvučni pritisak 139 dB

2

11

Aktivni D. I. box/line balancer sledećih karakteristika: fantomsko
napajanje 48V ili napajanje baterijom 9V, atenuator 30dB, TRS ulaz i
TRS pomoćni link izlaz i XLR izlaz sa transformatorom za galvansko
razdvajanje.

2

12

Mikrofonski kabl sa XLR M/F konektorima, za povezivanje mikrofona,
dužine 5m.

5

13

Mikrofonski kabl sa XLR M/F konektorima, za povezivanje mikrofona,
dužine 10m.

5

14

Podni mikrofonski stativ, sa pecaljkom, h=90-160cm.

5

15

Podni mikrofonski stativ, h=90-160cm.

5

4

JEDINIČNA
CENA RSD

TEHNIČKO KOMUNIKACIONI SISTEM
1

Master interkomska stanica sa napajanjem, elementima za ugradnju u
19" rack: 4 tastera talk/listen, ugrađeni zvučnik 4W, mikrofon 12",
napajanje 220V AC. Za inspicijenta

1

2

Interkomska stanica sa priborom: 2 tastera ltalk/listen, ugrađeni zvučnik
4W, mikrofon 12".Za tehničke režije.

2

3

Prenosna interfonska stanica beltpack sa priborom, mikrofonom i
slušalicama.

4

5

INSTALACIJE AUDIO SISTEMA
1

Kablovi, konektori, priključne ploče LOT.1

1

2

Glavni energetski razvodni orman sa opremom i ožičenjem GRO AV

1
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75
И 76 ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
ТИХ УСЛОВА
III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛАНА 75 И 76 ЗАКОНА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке
дефинисане чланом 75.ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у
поступку предметне јавне набавке понуђач доказује на начин
дефинисан у следећој табели и то:
Р.бр.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

1

Да је је регистрован код надлежног органа,
односно
уписан
у
одговарајући
регистар,(чл.75. ст 1 тач 1 ЗЈН)

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
став 1 тач.2 ЗЈН);

3

НАЧИН
ДОКАЗИВАЊА

ИЗЈАВА
(Образац 4.) којом
понуђач под пуном
материјалном
и
кривичном
одговорношћу
потврђује
да
испуњава услове
за
учешће
у
јавне
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и поступку
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друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када
има седиште на њеној територији,(чл.75 ст 1
тач. 4 ЗЈН)
4

набавке из члана
75. став 1. тачка 1)
до 4) и став 2. ЗЈН,
дефинисане овом
конкурсном
Да је поштовао обавезе које произилазе из документацијом
важећих прописа о заштити на
раду,
запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да немају забрану
обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде.(члан 75. став 2
ЗЈН).

ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом
конкурсном документацијом а испуњеност додатних услова понуђач доказује
на начин дефинисан у наредној табели и то:
Р.бр
Додатни услови
Начин доказивања
1.
Потврда
о
броју
дана
Финансијски капацитет
1.1.
Да понуђач није био у блокади неликвидности издата од стране
дуже од 7 дана непрекидно, у Народне банке Србије
било ком периоду у току 2017. и
2018.
године
до
дана
објављивања
позива
за
подношење понуда
2.
Кадровски капацитет
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Да је понуђач у моменту
подношења
понуде,
има
ангажовано у складу са Законом
о раду најмање :
1. 1 (један) дипл. инжињера
електро
струке
са
искуством од минимум
3(три) година
2. 2 (два) радника електро
струке.

1. Копија уговора о раду/
ангажовању
(за
дипл.
инжењера електро струке)
- Копија потврде о радном
искуству (за дипл. инжењера
електро струке )

2. Копија М образаца или
уговора о раду / ангажовању
тражених лица

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА за учешће у поступку предметне јавне
набавке наведених у табеларном приказу обавезних услова под редним
бројем 1,2,3, и 4. за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са
чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем Изјаве ( Образац 4. у
поглављу V ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у
поступку јавне набавке из члана 75. ст.1. тачка 1) до 4) и чл. 75 ст.2 ЗЈН
дефинисане овом Конкурсном документацијом.
Испуњеност ДОДАТНИХ УСЛОВА за учешће у поступку предметне јавне
набвке наведених у табеларном приказу додатних услова понуђач доказује
достављањем траженог документа.
Уколико понуду подноси група понуђача,сваки понуђач из групе понуђача
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том
случају Изјава (образац 4 у поглављу V ове Конкурсне документације) мора
бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе
понуђача и оверена печатом Понуђачи који подносе заједничку понуду
одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
ЗЈН подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач 1)
до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача,
(образац 5 у поглављу V ове конкурсне документације) Наручилац задржава
право пре доношења одлуке о додели уговора да може од понуђача, чија је
15

понуда на основу извештаја Комисије за јавну набавку оцењена као
најповољнија, да тражи да достави на увид оригинал или оверену копију свих
или појединих доказа наведених у Табели ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ.
Уколико 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 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 прописан начин (члан
77. став 7 ЗЈН).
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води АПР не
достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 3)
ЗЈН (чл.78. ЗЈН).
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама АПР-а и НБС.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач
доставља копију електронског документа у писнаом облику, у складу са
законом којим се уређује електронски документ (члан 79. став 7. ЗЈН).
Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може поступити у
складу са чланом 79. став 8.,9. и 10. ЗЈН
Наручилац не може одбити као неприхватљиву понуду која не садржи доказ
одређен ЗЈН или Конкурсном документацијом, ако је понуђач у понуди навео
интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
ДОКАЗИ КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ МОЖЕ ЗАХТЕВАТИ (Докази не могу
бити старији од два месеца пре отварања понуда):
Р.бр.
1.

Назив документа
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ
Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно
уписан у одговарајући регистар
Доказ:
Правна лица:
Извод из Регистра АПР-а, односно извод из Регистра надлежног
Привредног суда.
Предузетници:
Извод из Регистра АПР-а, односно извоф из одговарајућег Регистра.
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2.

Услов: Да понуђач 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 уверење надлежног суда
(Основног суда, Вишег суда) на чијем подручју се налази
седиште правног лица, односно седиште представништва или
огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице
није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривична дела примања или
давања мита, кривично дело преваре.
Напомена: уколико уверење Основног суда не обухвата податке
из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности
Редовног кривичног Одељења Вишег суда, потребно је поред
уверења оОсновног суда доставити и уверење Вишег суда на
чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно
седиште представништава или огранка страног правног лица.
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани
криминал Вишег суда којим се потврђује да правно лице није
осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала.
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске Управе МУП-а којим се потврђује да законски
заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од
кривичних дела организованог криминал (захтев се може
поднети према месту рођења или 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
полицијске Управе МУП-а, којим се потврђује да законски
заступник понуђача 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 месту пребивалишта).

3.

Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
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дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе
када има седиште на њеној територији.
Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је
измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне јединице
локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода.
Услов наведен под тачком 4 у Табеларном приказу Обавезних услова: да
је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
нема забрану обављања делатности која је наснази у време подношења
понуде, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (образац 4 у поглављу V ове
Конкурсне документације) и Наручилац неће тражити достављање другог
доказа.
IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
17.ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И
МЕТОДОЛИГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ
КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума
„НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА“
18.ЕЛЕМЕНТИ
КРИТЕРИЈУМА
НА
ОСНОВУ
КОЈИХ
ЋЕ
НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА
ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ
ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио већи број
дана одложеног плаћања. У случају истог броја дана одложеног плаћања, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок
за извођење радова.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума
није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити
понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити
све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење
путем жреба. Жребом ће бити обухваћени само оне понуде које имају једнаку
најнижу понуђену цену, исти број одложеног плаћања и исти рок извођења
радова. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству
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понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима,
који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију
одакле ће извући само један папир . Понуђачу чији назив буде на извученом
папиру ће бити додељен уговор . Понуђачима који не присуствују овом
поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.
V

ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Саставни део понуде чине следећи обрасци:
1) Образац понуде са структуром цене(Образац 1);
2) Образац трошкова припреме понуде (Образац 2);
3) Образац изјаве о независној понуди (Образац 3);
4) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку
јавне набавке – чл-75 и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном
документацијом (Образац 4);
5) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у
поступку јавне набавке – чл 75 ЗЈН, наведених овом конкурсном
документацијим (Образац 5);
6) Образац Меничног овлашћења за озбиљност понуде (Образац 6);
7) Образац Меничног овлашћења за добро извршење посла (Образац 7);
8) Образац Меничног овлашћења за отклањање грешака у гарантном року
(Образац 8);
9) Записник о увиду у место извршења радова (Образац 9);
10)
Изјава о поштовању важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема
забрану обављања делатности

ОБРАЗАЦ 1
ПОНУДА
Понуда бр __________ од ___________ за јавну набавку – Набавка
опреме редни број јавне набавке 63/2019.

аудио

1.) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
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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
Ц) 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.
3.) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1.

Назив подизођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број
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ПИБ
Име особе за контакт

2.

Проценат
укупне
вредности
набавке који ће извршити
подизвођача
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач
Назив подизођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број
ПИБ
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 у довољном броју примерака попуни и достави за
сваког подизвођача.
4.) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
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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.
5 – Опис предмета јавне набавке добара – набавка аудио опреме број
јавне набавке 63/2019
Укупна вредност са свим зависним
трошковима без ПДВ-а у РСД
ПДВ у РСД
Укупна вредност са свим зависним
трошковима са ПДВ-ом у РСД
Начин, рок и услови плаћања:
Плаћање је одложено________дана
( максимум 45 дана)
од дана пријема рачуна и Записника
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о извршеној примопредаји опреме
потписаног од стране овлашћеног
лица Наручиоца
Рок испоруке и монтаже аудио опреме ____________календарских дана од
(максимум 30 календарских дана)
дана потписивања уговора и увођења
у посао
Гарантни
рок
за
уграђену ______________, рачунајући од дана
опрему(минимум 2 године)
записничке примопредаје.
Место извођења монтаже аудио
опреме
Проценат укупне вредности набавке
или део набавке, који ће бити поверен
подизвођачу: (попуњава само понуђач
који подноси понуду са подизвођачем)
Рок важења понуде (не краћи од 60
дана од дана отварања понуда)

Вуков дом културе у Лозници
_______________проценат
укупне
вредности набавке или део набавке
који ће бити пверен подизвођачу
________дана
понуда

од

дана

отварања
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2.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ
КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

R.br.

OPIS

KOL.

1

Digitalni audio mikser sa sledećim karakteristikama: Upravljački kontrolni panel sa 25 reglera, - Ekran za kontrolu
i podešavanje parametara miksera 7" TFT - Lokalna
ulazno/izlazna sekcija sastavljena od: 32 mikrofonska ulaza,
16 linijskih izlaza, AES&EBU izlaz, MIDI konekcije (ulaz i
izlaz), kao i RJ45 konektora za povezivanje digitalne
priključne kutije mrežnim kablom, - Mogućnost snimanja i
reprodukcije putem USB konekcije, - Mogućnost udaljene
kontrole putem iPad i iPhone aplikacija

1

2

Profesionalni CD plejer - Predviđen za ugradnju u orman
19", - Visine 1U - sa podrškom za puštanje mp3 formata
fajlova - Izlazi: simetrični ne-simetričnim digitalnim

2

3

Profesionalni SD/USB recorder sa elementima za ugradnju
u 19" rack: izlazi/ulazi analogni simetrični.

1

4

Višenamenski stereo reverb i efekt procesor - sa efektima
kašnjenja, reverberacije i modulacije, - simetričnim ulazima i
izlazima - USB konektorom za komunikaciju sa računarom za ugradnju u orman 19", visine 1U.

1

5

Dvookanalni compressor/limitter/gate sa simetričnim XLR
ulazima i izlazima.

1

6

Dvopojasni aktivni monitorski zvučnički sistem sa sledećim
karakteristikama: - frekventni odziv 45Hz – 35kHz - biamplified (30W+20W), nisko-frekventni zvučnik prečnika 5”,
visoko-frekventni zvučnik prečnika 1”

2

7

Zidni nosač aktivnih monitoriskih zvučnika

2

8

Profesionalne dinamičke "closed" slušalice za monitoring, frekvencijskog opsega 8Hz-25kHz - impedansa 64Ω.

1

9

Efekt rek orman 19", visine 15U, za ugradnju izvora zvuka i
audio procesora u audio režiji sa energetskim razvodom

1

1

JEDINIČNA
UKUPNO
CENA RSD
RSD bez PDV-a
bez PDV-a

Audio režija
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10

Audio tt patch panel, 96 gnezda, sa priborom.

1

Ukupno audio režija RSD

R.br.

2

OPIS

KOL.

JEDINIČNA
UKUPNO
CENA RSD
RSD bez PDV-a
Bez PDV-a

Zvučnički sistem
1

Zvučnički sistem sa optimiziranim pojačavačima snage i sa
sledećim očekivanim karakteristikama: u drvenom kućištu
(birch plywood), sa ugrađenim DSP procesorom,
minimalnim zvučnikom za reprodukciju LF frekvencija 15",
rotirajućom hornom, max. peak SPL 130dB/1m, ugao
zračenja 90° x 50° (HxV).

2

2

Zvučnički sistem sa optimiziranim pojačavačima snage subwoofer i sa sledećim očekivanim karakteristikama: u
drvenom kućištu (birch plywood), sa ugrađenim DSP
procesorom, minimalnim zvučnikom za reprodukciju LF
frekvencija 15".

2

3

Uređaj za obradu signala - zvučnički procesor: ulazi - 4
analogno simetrična ili digitalni AES&EBU, izlazi - 8
analogno simetričnih sa vremenskim kašnjenjem i limiterom;
omogućeno kompletno rutiranje svih kanala, EQ obrada na
svakom ulaznom i izlaznom kanalu, 32-bit / 96kHz. Kontrola
parametara na prednjem panelu samog uređaja ili putem
kontrolnog softvera na PC računaru.

1

4

Zvučničko-pojačavački sistem, za prve redove partera -frontfill, sa sledećim očekivanim karakteristikama: u drvenom
kućištu (plywood), minimalnim zvučnikom za reprodukciju
LF frekvencija 8", rotirajućom hornom, max. peak SPL
121dB/1m, ugao zračenja 90° x 50° (HxV), pojačavač snage
2x400W na 8 oma.

3
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5

Zvučnički sistem sa optimiziranim pojačavačima snage,
efekti na sceni pozadi - side-fill monitoring, sa sledećim
očekivanim karakteristikama: u drvenom kućištu (birch
plywood), sa ugrađenim DSP procesorom, minimalnim
zvučnikom za reprodukciju LF frekvencija 10", rotirajućom
hornom, max. peak SPL 127dB/1m, ugao zračenja 90° x 50°
(HxV).

4

6

Zvučnički sistem sa optimiziranim pojačavačima snage,
prenosni monitoring - stage-monitor, sa sledećim
očekivanim karakteristikama: u drvenom kućištu (birch
plywood), sa ugrađenim DSP procesorom, minimalnim
zvučnikom za reprodukciju LF frekvencija 12", max. peak
SPL 127dB/1m, ugao zračenja 90° x 90° (HxV).

2

R.br.

OPIS

KOL.

1

Bežični mikrofonski UHF prijemnik, sledećih karakteristika: "true diversity" sistem - RF opseg 516 MHz - 865 MHz Odnos signal - šum: >115 dB(A) - 2 BNC konektora za
povezivanje eksternih antena U kompletu sa dve UHF
antene i adapterom za montažu u orman 19".

4

2

Bežični mikrofonski "bodypack" transmiter, kompatibilan sa
UHF prijemnikom iz pozicije , sledećih karakteristika: - RF
izlaz: 10/30 mW - Odnos signal - šum: >115 dB(A) Mogućnost sinhronizacije sa prijemnikom putem IR signala maksimalne težine 160g

4

3

Bežični ručni dinamički mikrofon, kompatibilan sa UHF
prijemnikom iz pozicije , kardioidne karakteristike
usmerenosti, sa mogućnošću sinhronizacije sa prijemnikom
putem IR signala.

4

3

JEDINIČNA
UKUPNO
CENA RSD
RSD bez PDV-a
bez PDV-a

Mikrofonski sistem
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4

Bežični minijaturni kondenzatorski "lavalijer" mikrofon, omnidirekcione karakteristike usmerenosti, sa odgovarajućim
konektorom za vezu sa "bodypack" transmiterom iz pozicije
, min. dužina kabla 1.6m.

4

5

Pasivna omni-direkciona UHF antena kompatibilna sa
bežičnim mikrofonskim sistemom, u kompletu sa antenskim
pojačavačem - "booster-om", pločom za montažu na zid i
okretnim zglobom za rotiranje.

2

6

Aktivni antena spliter, 2 x 1:4, sa kaskadnim izlazom po A
kanalu za povezivanje dodatnog splitera, za ugradnju u
orman 19", u kompletu sa ispravljačem za napajanje.

1

7

Kardioidni dinamički vokalni mikrofon, - frekvencijske
karakteristike 40Hz - 16kHz - osetljivost 2,7 mV/Pa impedansa 350 Ω

2

8

Super-kardioidni dinamički vokalni mikrofon, - frekvencijske
karakteristike 40Hz - 16kHz - osetljivost 1,8 mV/Pa impedansa 350 Ω

2

9

Super-kardioidni kondenzatorski instrumentalni mikrofon, frekvencijske karakteristike 40Hz - 20kHz - osetljivost 3
mV/Pa - impedansa 50 Ω - maksimalni zvučni pritisak 139
dB

2

R.br.

OPIS

KOL.

10

Super-kardioidni dinamički instrumentalni mikrofon, - frekvencijske
karakteristike 40Hz - 18kHz - osetljivost 2,2 mV/Pa - impedansa
350 Ω - maksimalni zvučni pritisak 139 dB

2

11

Aktivni D. I. box/line balancer sledećih karakteristika: fantomsko
napajanje 48V ili napajanje baterijom 9V, atenuator 30dB, TRS
ulaz i TRS pomoćni link izlaz i XLR izlaz sa transformatorom za
galvansko razdvajanje.

2

12

Mikrofonski kabl sa XLR M/F konektorima, za povezivanje
mikrofona, dužine 5m.

5

JEDINIČNA
UKUPNO RSD
CENA RSD bez bez PDV-a
PDV-a
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13

Mikrofonski kabl sa XLR M/F konektorima, za povezivanje
mikrofona, dužine 10m.

5

14

Podni mikrofonski stativ, sa pecaljkom, h=90-160cm.

5

15

Podni mikrofonski stativ, h=90-160cm.

5

I
4

TEHNIČKO KOMUNIKACIONI SISTEM
1

Master interkomska stanica sa napajanjem, elementima za
ugradnju u 19" rack: 4 tastera talk/listen, ugrađeni zvučnik 4W,
mikrofon 12", napajanje 220V AC. Za inspicijenta

1

2

Interkomska stanica sa priborom: 2 tastera ltalk/listen, ugrađeni
zvučnik 4W, mikrofon 12".Za tehničke režije.

2

3

Prenosna interfonska stanica beltpack sa priborom, mikrofonom i
slušalicama.

4

I

Ukupno tehničko komunikacioni sistem RSD

5

INSTALACIJE AUDIO SISTEMA
1

Kablovi, konektori, priključne ploče LOT.1

1

2

Glavni energetski razvodni orman sa opremom i ožičenjem GRO
AV

1

Укупно (1+2+3+4+5)_________________ РСД без пдв-а

Напомена:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме се
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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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
- У колони 3. Уписати количину из Спецификације
- У колону 4 уписати колико износи јединична цена без ПДВ-a, за сваку
позицију
- У колону 5 уписати укупна цена без ПДВ-а за сваку тражени предмет
јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а
(наведену у колони 3) са траженим количинама (које су наведене у
колони 2); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
Датум
_____________________

М.П.

Потпис Понуђача
_____________________
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ОБРАЗАЦ 2
ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У
складу
са
чланом
88
став
1
Закона,
понуђач_________________________________(навести
назив
понуђача)
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи
у табели:
ВРСТА ТРОШКА
ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН
ИЗНОС
ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
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 средстава обезбеђења, под условом да је
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум,__________________
Место,__________________

М.П.

Потпис Понуђача
_______________________
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ОБРАЗАЦ 3
ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У
складу
са
чланом
26.
Закона
о
јавним
набавкама
________________________________ (назив понуђача)
са седиштем у
________________ ул ____________________ бр.______даје

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам у
поступку јавне набавке – набавка добара – набавка аудио опреме ЈН бр.
63/2019, понуду 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, наручилац 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 ЗЈН 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) ЗЈН.
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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ОБРАЗАЦ 4 ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75 ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник
понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач
_________________________________________________________(наве
сти назив понуђача)у поступку јавне набавке – набавка добара набавка аудио опреме редни број јавне набавке 63/2019 , испуњава све
услове из члана 75. Закона о јавним набавкама, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набвку, и
то:
1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар.(чл.75.ст 1. тач.1)ЗЈН
2. Понуђач 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) ЗЈН
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)(чл.75. ст.1.тач.4.)
ЗЈН
4. Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине нема забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл
75. Ст 2. ЗЈН).
Место: __________________
Датум: __________________

М.П.

Потпис Понуђача
________________________

Напомена:
Уколико понуђач понуду подноси самостално или са подизвођачем,
овом Изјавом доказује да испуњава све услове из тачке 1. до 4.
Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и
оверена печатом.
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Уколико понуду подноси група понуђача, овом Изјавом група
понуђача доказује да сваки члан групе испуњава услове из тачке 1.
до 4.Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Образац копирати у довољном броју примерака.
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ОБРАЗАЦ 5
ИЗЈАВА
ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ЧЛ. 75.ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник
подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач
_________________________________________________
у
поступку јавне набавке добара – набавка аудио опреме редни број јавне
набавке 63/2019, испуњава све услове из члана 75. Закона о јавним
набавкама, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку, и то:
1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;(чл. 75. ст.1.тач1.ЗЈН)
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;(чл. 75.ст.1тач.2.ЗЈН)
3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу да прописима Републике Србије (или стране државе
када има седиште на њеној територији (чл175.ст.1тач.4.ЗЈН).
4. Подизвођач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75.ст.2 ЗЈН);
Место: _____________________ М.П.
Датум: _____________________

Подизвођач
________________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача

Образац 6
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На основу Закона о меницама („Сл. лист ФНРЈ“, бр/, „Сл лист СФРЈ“ бр. 106/46, 16/65,
54/70,57/89, „Сл. лист СЦГ“, бр 1/2003-Уст. Повеља
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА СОЛО МЕНИЦЕ
Предмет: ДОСТАВА МЕНИЦЕ КАО ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ
У прилогу овог акта достављамо сопствену меницу, неопозиву, на први позив наплативу и
без протеста, следећих идентификационих ознака:
___________________
(словима)

___________________
(нумеричка)

У складу са условима за учешће у поступку јавне набавке:
Набавка добара - набавка аудио опреме бр ЈН 63/2019
по Позиву за подношење понуде објављеном на Порталу јавних набавки дана ___________
године овлашћујемо __________________ Лозница са седиштем у Лозници,
________________, као НАРУЧИОЦА у поступку јавне набавке број 63/2019 да ову
меницу може искористити до износа од __________________динара (словима:
____________________________).
Плаћање меничне обавезе ће се извршити са текућег рачуна:
_______________________
___________________
( број текућег рачуна)
Назив банке
Услови под којима Наручилац може активирати средство обезбеђења за озбиљност
понуде:
1. Да понуђач повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од
стране понуђача у обрасцу за понуду;
2. Да понуђач пошто је обавештен о прихватањупонуде од стране Наручиоца, у току
периода важења понуде не потпише или одбије да потпише уговор или не достави
средство обезбеђења за добро извршење посла.
Важност
меничног
овлашћења
је
_______________
(словима:
___________________________) дана од дана отварања понуда.
Уколико из било ког разлога, дође до продужења рока важења понуде,
обезбедићемо продужење важења меничног овлашћења и то најмање за број дана за
који је продужен рок важења понуде.
Место и датум:
__________________

М.П.

Издавалац менице
____________________

Напомена: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду – образац се попуњава,
оверава печатом и потписује у складу са заједничким споразумом који је саставни
део п
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Образац 7
На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр/, „Сл. лист СФРЈ“, бр. 106/46,16/65,54/70,
57/89, „Сл. лист СЦГ“ бр 1/2003- Уст. Повеља
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ / ПИСМО
ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛАЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ
БР._____________
Менични дужник
Седиште и адреса
Матични број:
ПИБ:
Текући рачуни:
Банке:
Менични поверилац
Седиште и адреса
Матични број:
ПИБ:
Текући рачун
Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског броја
________________________, која је безусловна, платива на први позив и без приговора.
Меница и менично овлашћење се издају са роком важности од најмање 30 дана дуже од
дана истека рока за коначно извршење уговорене обавезе.
Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се
односи
менично
овлашћење
на
износ
од
______________динара,
(словима:_________________________________) што представља 10% од максималне
вредности уговора без ПДВ-а.
Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да
безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна
Меничног дужника код тих банака, односно овлшћује ове банке да поднете налоге за
наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на
рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна.
Датум издавања овлашћења
_______________________

М.П.

Издавалац менице- дужник
_______________________

Напомена: достављање овог обрасца није обавеза
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Образац 8
На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр/, „Сл. лист СФРЈ“, бр. 106/46,16/65,54/70,
57/89, „Сл. лист СЦГ“ бр 1/2003- Уст. Повеља
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ / ПИСМО
ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ ТОКУ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО
МЕНИЦЕ
БР._____________
Менични дужник
Седиште и адреса
Матични број:
ПИБ:
Текући рачуни:
Банке:
Менични поверилац
Седиште и адреса
Матични број:
ПИБ:
Текући рачун
Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског броја
________________________, која је безусловна, платива на први позив и без приговора.
Меница и менично овлашћење се издају као финансијска гаранција за отклањање
грешака
у
гарантном
року
у
складу
са
Уговором
_________________________________________ бр _____________ од______________, који
је Менични дужник закључио са Меничним повериоцем у поступку јавне набавке радова,
ЈН7/2019.
Меница и менично овлашћење се издају са роком важности од најмање 30 дана дуже од
дана истека гарантног рока.
Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се
односи
менично
овлашћење
на
износ
од
______________динара,
(словима:_________________________________) што представља 5% од максималне
вредности уговора без ПДВ-а.
Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да
безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна
Меничног дужника код тих банака, односно овлшћује ове банке да поднете налоге за
наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на
рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна.
Датум издавања овлашћења
_______________________

М.П.

Издавалац менице- дужник
_______________________

Напомена: достављање овог обрасца није обавеза.
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Образац 9

ЗАПИСНИК
О ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Сачињен дана ________________ у просторијама Наручиоца.
Увид у место извођења радова извршио је овлашћени представник
заинтересованог лица ________________________________________ (име и
презиме овлашћеног лица) на основу Овлашћења, број ______ од
______________, у име _____________________________________________
(навести штампаним словима назив), дана ______________, у периоду од
___________ до __________________.
Увид у место извођења радова извршен је у присуству представника
Наручиоца _____________________________ (име и презиме представника
Наручиоца).
Место и датум ____________________________
Представник заинтересованог лица ______________________ (потпис)
Представник Наручиоца _______________________________(потпис)
Напомена:
Податке уписује представник Наручиоца.
Записник потписују представник Наручиоца и овлашћени представник
заинтересованог лица.
Образац попунити читко, штампаним словима.
По потреби образац копирати.
Увид у место извођења радова може се извршити сваког радног дана
(понедељак – петак), у радно време Наручиоца (8,00-15,00) уз претходно
најављивање.
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ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА
РАДУ, ЗАПОШЊАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА
ДЕЛАТНОСТИ
У складу са чланом 75. Став 2. ЗЈН, понуђач _________________________
(назив понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ
О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ,
ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ И ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ
Изјављујем да смо при састављању понуде у поступку јавне набавке 63/2019 –
добара – набавка аудио опреме поштовали обавезе које призилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине као и да немамо забрану обављања делатности која је на
снази у време објаве позива за подношење понуда.
Такође изјављујем да сносимо накнаду за коришћење патената, као и
одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих
лица.

Датум _____________________

Потпис овлашћеног понуђача
___________________________

Напомена: Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица
понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача,
сваки члан групе мора посебно потписати и печатом оверити наведену
Изјаву.
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VI МОДЕЛ УГОВОРА
МОДЕЛ
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Наручилац: Градска управа Града Лознице, Лозница, ул Карађорђева
број 2, матични број: 07169981, текући рачун број 840-33640-88,
ПИБ: 101196408, телефон/факс: 025/879-200, коју заступа Начелник
Градске управе Владимир Радојчић (у даљем тексту: Наручилац)
2. Корисник: Центар за културу „Вук Караџић“ Лозница, Саве
Ковачевић бр 1, матични број17225634, ПИБ: 101190313, текући
рачун ___________________кога заступа: директор мр Снежана
Нешковић Симић ( даљем тексту: Корисник)
3. Понуђач _________________________
са седиштем у ________________________ (адреса)
ПИБ: ______________
Број рачуна _____________ назив банке _____________
Телефон ________телефакс ____________________
кога заступа ___________________________
У даљем тексту: Испоручилац)
Уговорне стране сагласно констатују да је:
- Наручилац – Град Лозница по основу расписаног Јавног конкурса
Министарства културе и информисања од 17. децембра 2018.године
под називом ГРАДОВИ У ФОКУСУ у 2019.године добио средства за
реализацију пројекта „Вук и звук“ (модернизација и адаптација сцене
Вуковог дома културе – трећа фаза- која подразумева набавку новог
аудио система)
- Средства за суфинансирање овог пројекта обезбеђена су у
Финансијском плану Центра за културу „Вук Караџић“ Лозница
- Наручилац спровео поступак јавне набавке добара – набавка аудио
опреме ЈН бр 63/2019, у свему у складу са Законом о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС“, бр 124/2012, 14/15, 68/15);
- Извођач доставио Понуду број ___________ од __________ примљена
код Наручиоца под бројем ____________ од ___________, у свему у
складу са Конкурсном документацијом, број ______ од __________;
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- Наручилац је изабрао Испоручиоца за набавку аудио опреме, на основу
Извештаја Комисије за јавну набавку, број ______________ од
___________, Одлуке о додели уговора, број _________ од
______________, у свему у складу са Законом о јавним набавкама (Сл.
гласник РС“, бр 124/2012, 14/15, 68/15).
(варијанта: заједничка понуда)
- Испоручилац је
носилац
посла
следеће
групе
понуђача
_______________
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено
солидарно према Наручиоцу.
(варијанта: понуда са подизвођачем)
- Испоручилац је понуду поднео са следећим подизвођачима
__________________________________________________________
- Испоручилац је следећи део набавке: ___________________________
поверио подизвођачу __________________________________.
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорних
обавеза без обзира на број подизвођача.

Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка добара – набавка аудио опреме у Вуковом
дому културе у Лозници са уградњом и монтажом исте у свему према
Предмеру и опису добара садржаном у Техничкој спецификацији (у даљем
тексту уговора: Техничка документација) и усвојеној Понуди Испоручиоца
бр. ________________ од ____________године примљена код Наручиоца под
бројем ___________ оД ____________ које чине саставни део овог уговора.
Члан 2.
Уговорне стране су сагласне да уговорена вредност опреме и радова на
уградњи и монтажи из
члана 1. овог уговора износи
______________________
динара
без
ПДВ-а
(словима:
____________________________________________________),
односно_____________ (словима) ___________________________________са
ПДВ-ом и утврђена је на основу усвојене понуде Испоручиоца.
Исплата износа наведеног у ставу 1. овог члана извршиће се преко рачуна
број ___________________ који се води код ________________________
Рок плаћања не може бити дужи од 45 дана од дана службеног пријема рачун,
у складу са Законом о роковима измирења
новчаних обавеза у
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комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр 119/2012,68/2015 и
113/2017). Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема рачуна од
стране Наручиоца.
Уговорена вредност јавне набавке из става 1. овог члана обухвата трошкове
извођења припремно-пратећих радова, трошкове превоза, истовара, утовара,
трошкове уградње /монтаже аудио опреме у Вуковом дому културе у
Лозници, као и све друге зависне трошкове које Испоручилац има током
реализације посла.
Уговорена вредност јавне набавке је фиксна и не може се мењати у току
трајања уговора.
Члан 3.
Испоручилац се обавезује да добра која су предмет набавке испоручи и
монтира у просторијама Наручиоца у Вуковом дому културе према
карактеристикама које су утврђене у Техничкој спецификацији из Конкурсне
документације и Понуди.
Испоручилац се обавезује да добра испоручи и монтира у року од
________дана од дана увођења Испоручиоца у посао.
Под увођењем у посао подразумева се омогућавање Испоручиоцу од стране
Наручиоца извршење активности из става 1. овог члана, одмах по закључењу
уговора, а најкасније у року од 3 радна дана од дана закључења уговора.
Испоручилац је у обавези да аудио опрему испоручи и монтира у року из
става 2. овог члана, користећи приликом испоруке, истовара и монтаже
сопствене ресурсе.
Члан 4.
Обавезе Наручиоца су да:
- Испоручиоца уведе у посао и обезбеди несметан приступ објекту
- Обезбеди Испоручиоцу просторију у објекту за смештај ситног алата и
за пресвлачење радника;
- Решењем одреди овлашћеног надзорног органа
- Обезбеди прикључке за воду и струју;
- Образује заједничку комисију са задатком да сачини записник о
примопредаји и коначан обрачун за радове на монтажи / угради опреме
- Плати уговорену цену под уговореним условима и на уговорен начин.
Члан 5.
Испоручилац је обавезан да:
- испоручи опрему и изведе радове у уговореном року према квалитету и
количини утврђеним у усвојеној Понуди;
- обезбеди атесте за опрему;
- да води потребну документацију и да је редовно доставља Наручиоцу
на потпис;
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- писаним путем обавести Наручиоца о лицима одговорним за уградњу
опреме и достави Решење о њима;
- обезбеди и спроводи све мере заштите од пожара, заштите других
објеката и имовине Наручиоца;
- да се у току уградњe / монтажи опреме придржава свих прописа и мера
заштите на раду, те сходно томе обезбеди мере личне и опште заштите
радника;
- благовремено и о свом трошку отклони евентуалну штету коју је
узроковао приликом извођења радова;
- по свакодневном завршетку рада отклони отпадни материјал, а да по
завршетку свих радова у року од 5 дана уколони преостали отпадни
материјал, машине и опрему.
Члан 6
Пријем опреме и другог материјала врши се у присуству Стручног надзора, на
локацији на којој се уграђује опрема.
Уколико се приликом испоруке опреме и материјала из става 1. овог члана,
установи да се техничке карактеристике опреме и материјала разликују од
карактеристика наведених у Техничкој документацији, Наручилац ће на
основу прибављеног мишљења Стручног надзора сачинити Пријаву о
рекламацији у којој ће констатовати недостатке
и исту доставити
Испоручиоцу.
Испоручилац се обавезује да одмах, а најкасније у року од 5 календрских дана
од дан пријема Пријаве о рекламацији из става 2. овог члана, отклони уочене
недостатке. Трошкови отклањања рекламираних недостатака падају на терет
Испоручиоца.
Уколико Испоручилац не поступи по писменој рекламацији Наручиоца ни у
року од наредна 3 дана од дана пријема поновљене рекламације Наручилац
може раскинути уговор и активирати средство обезбеђења за добро извршење
посла, а може захтевати и накнаду штете.
Члан 7.
Испоручилац има право да захтева продужење рока за извршење радова на
уградњи / монтажи аудио опреме у случају кад дође до обуставе радова због
захтева Наручиоца из разлога што битно ометају редовну реализацију
програма.
Испоручилац је дужан да захтев за продужење рока поднесе Наручиоцу чим
дође до обуставе радова.Временско трајње продужетка рока које тражи
Испоручилац не може бити дуже него што је било трајање обуставе радова за
које је дошло на изричит захтев Наручиоца.
Члан 8.
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Извршење обавеза по овом уговору може бити одложено у случају настанка
„више силе“. Под „вишом силом“ се сматрају околности које нису могле да се
предвиде или разумно избегну или спрече и због чијег наступања извршење
уговора постане немогуће или претерано отежано. О наступању „више силе“
Испоручилац и Наручилац су дужни да један другог обавесте у најкраћем
року, писаним путем.
Члан 9.
Испоручилац је обавезан да обезбеди гаранцију предвиђену понудом из члана
1. овог уговора, у трајању од ________________________ (не може бити краћа
од 2 године од момента квалитативно-квантитативног пријема добара
приликом испоруке, односно монтаже).
Уколико је због неисправног функционисања извршена замена добара или
њихова битна оправка, гарантни рок почиње да тече поново од замене добара,
односно од враћања оправљених добара.
Члан 10.
Уговорне стране су дужне да изврше квалитативну и квантитативну
примопредају добара, о чему се води Записник који потписују представник
Наручиоца,представник Корисника и представник Испоручиоца.
Приликом примопредаје, представник Наручиоца је дужан да испоручена
добра на уобичајен начин прегледа и да своје примедбе о видљивим
недостацима одмах саопшти Испоручиоцу.
Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који се није моагао
открити уобичајеним прегледом, представник Наручиоца је дужан да у року
од осам дана о том недостатку писменим путем обавести Испоручиоца.
Члан 11.
Уколико у току извођења уговорених радова на уградњи /монтажи аудио
опреме настане потреба за извођењем непредвиђених или накнадних радова,
Испоручилац је дужан да застане с извођењем радова и да о околностима и
разлозима који су узроковали потребу извођења тих радова, без одлагања
писмено обавести Стручни надзор и Наручиоца.
Испоручилац је дужан да по писменом налогу Стручног надзора изведе
непредвиђене радове према јединичним ценама из усвојене понуде
Испоручиоца, с тим да вредност повећаног обима радова у том случају не
може прећи 5% од првобитно уговорене вредности, у супротном трошкове
тих радова сносиће Испоручилац.
У случају потребе за набавком опреме и извођењем радова који нису
наведени у Техничкој документацији (накнадни радови), Испоручилац је у
обавези да Наручиоцу достави попис и опис тих радова и опреме , са
структуром цене. Структура цене обухвата јединичну цену опреме,
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материјала, укупну количину радова и цену за укупну количину радова, а
према јединичним ценама из Понуде Извођача.
У случају наступања околности из претходног става овог члана Наручилац
може поступити у складу са чл. 36. ст.1. тач.5) Закона о јавним набавкама.
Извођач може без писменог налога Стручног надзора извести хитне
непредвиђене радове који су нужни за обезбеђење стабилности објекта или за
спречавања настанка штете уколико због хитности или других оправданих
разлога није био у могучности да за те радове претходно прибави писмени
налог Стручног надзора, а у обиму и у вредности из става 2. овог члана.
У случају наступања околности из претходног става Извођач је дужан да без
одлагања о непредвиђеним радовима које је извео или је њихово извођење у
току и о разлозима који су узроковали њихово извођење писмено обавести
Стручни надзор и Наручиоца, ради прибављања накнадне сагласности.
Уколико су у Окончаној ситуацији приказани радови изведени без
сагласности Стручног надзора Наручилац их неће признати нити
надокнадити.
Члан 12
Уколико се током извођења радова појави потреба за извођењем вишка
уговорених радова, Испоручилац је дужан да застане са том врстом радова и
писмено о томе обавести Стручни надзор и Наручиоца. Стручни надзор не
може дати налог за извођење вишка радова без претходне писане сагласности
Наручиоца.
Испоручилац ће извести вишак радова по добијању писане сагласности од
стране Стручног надзора и Наручиоца према јединичним ценама из усвојене
Понуде Испоручиоца, с тим да вредност повећаног обима радова у том
случају не може прећи 5% од првобитно уговорене вредности, у супротном
трошкове тих радова сносиће Испоручилац.
Извођење вишка радова није од утицаја на рок за завршетак радова.
Негативна одступања изведених радова у односу на уговорене количине
радова у односу на уговорене количине радова (мањкови радова), дозвољена
су под условом да је Испоручилац, прибавио писмену сагласност Стручног
надзора на образложени предлог. Стручни надзор не може дати налог за
негативна одступања без претходне сагласности Наручиоца.

Члан 13.
Испоручилац је дужан да пружи доказе о квалитету опреме материјал и
изведених радова и да Стручном надзору / Наручиоцу омогући контролу.
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Коначна оцена квалитета изведених радова, употребљеног материјала врши
се приликом примопредаје изведених радова.
Уколико Испоручилац није омогућио Стручном надзору/Наручиоцу да врши
контролу квалитета изведених радова и употрбљеног материјала, трошкови
накнадне контроле падају на терет Испоручиоца.
У случају несагласности у налазима контроле Испоручиоца и Стручног
надзора /наручиоца меродаван је налаз овлашћене организације за контролу
квалитета, у ком случају трошкови накнадне заједничке контроле падају на
терет уговарача чији налаз није потврђен.
Уколико је Испоручилац незадовољан одлуком Стручног надзора има право
да о томе обавести Наручиоца писменим путем. Наручилац је дужан да о
приговору Испоручиоца одлучи у року од 8 дана. Одлука Наручиоца
обавезујућа је за Испоручиоца.
Члан 14.
Уговарачи су сагласни да је Испоручилац дужан да на име уговорне казне
плати Наручиоцу износ од 0,5% од укупно уговорене вредности радова, без
ПДВ-а за сваки дан закашњења, уколико својим кривицом не изведе
уговорене радове у уговореном року, с тим да укупан износ уговорне казне не
може прећи 5% од укупно уговорене вредности без ПДВ-а.
Уговорна казна се до примопредаје изведених радова, и то са даном
сачињавања записника о примопредаји.
Висина уговорне казне из става 1. овог члана утврђује се Коначним
обрачуном изведених радова.
Уколико је Наручилац због закашњења Испоручиоца или са предајом опреме
и изведених радова претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, има
право захтевати разлику до потпуне накнаде штете.
Члан 15.
Испручилац је дужан да наручиоцу надокнади штету коју је причинио својом
кривицом или грубом непажњом при реализацији уговора.
Уколико наручилац у току реализације овог уговора претрпи штету која је
последица неиспуњавања уговорених обавеза од стране Испручиоца,
Испручилац је одговоран за штету коју је Наручилац у том случају претрпео и
дужан је да је надокнади.
Уговорне стране су сагласне да у случају наступања штете из става 1. овог
члана заједничка комисија утврди евентуалну одговорност Извођача, обим и
висину штете, о чему ће се сачинити записник.
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Члан 16.
Испручилац се обавезује да одмах, а најкасније у року од 3(три) дана од дана
завршетка радова који су предмет овог уговора о томе писмено обавести
Стручни надзор и Наручиоца.
Дан завршетка радова који су предмет овог уговора констатује се у
Грађевинском дневнику.
Уговарачи су сагласни да без одлагања, а најкасније у року од 5(пет) дана од
дана пријема писменог обавештења из става 1. овог члана приступе
примопредаји и коначном обрачуну.
Уговарачи су сагласни да заједничка комисија изврши примопредају и
коначан обрачун изведених радова, о чему ће се сачинити записник.
Уговарачи су сагласни да Комисију за примопредају и коначан обрачун
изведених радова (у дањем тексту:Комисија) именује Наручилац.
Уговарачи су сагласни да Комисију чине 2(два) представника Наручиоца, 2
(два) представника Испоручиоца,1 (један) представник Корисника од којих је
један одговорно лице Испоручиоца и представник Стручног надзора.
Примопредаја опреме и изведених радова и коначни обрачун врши се на
основу оверене Окончане ситуације или (рачуна), провером усклађености
стварно изведених радова и употребљеног материјала са радовима и
материјалом наведеним у Окончаној ситуацији или рачуном.
Уговарачи су сагласни да записник о примопредаји садржи нарочито следеће
податке:
да је уграђена опрема према Конкурсној документацији,
да су радови на уградњи / монтажи опреме изведени у складу са
уговором, позитивним прописима, техничким нормативима и правилима
струке,
да ли квалитет опреме и изведених радова одговара уговореном
квалитету,
констатацију о примопредаји гарантних листова и атеста и остале
пратеће документације,
датум завршетка радова и датум извршене примопредаје.
Уколико се провером усклађености стварно изведених радова и употребљеног
материјала са радовима и материјалом наведеним у Окончаној ситуацији
установе одступања, Извођач ће без одлагања, сачинити и издати Окончану
ситуацију која садржи податке о стварним количинама изведених радова и
уграђене опреме.
Наручилац ће у моменту примопредаје опреме од стране Испоручиоца,
Кориснику предати на коришћење опрему која је предмет овог уговора.
Члан 17.
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Испоручилац се обавезује да иистовремено са закључењем овог уговора,
достави Наручиоцу меницу као средство финансијског обезбеђења за добро
извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене цене без ПДВ-а која је
безусловна и платива на први позив.
Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла у
случају да Извршилац не изврши уговорну обавезу, под уговореним
условима, у уговореном року и на уговорен начин, и/или уколико уз издати
рачун не достави средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном
року.
Рок важења менице за добро извршење посла је 30 дана дуже од дана истека
рока важења уговора, односно рока за коначно извршење уговорне обавезе.
Меница из става 1. овог члана којом Испоручилац гарантује добро извршење
уговорних обавеза остаје код Наручиоца све до испуњења уговорних обавеза
Испоручиоца, након чега се враће Испоручиоцу.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне
обавезе или друге околности које онемогућавају извршење уговорних
обавеза, важност гаранције мора се продужити.
Испоручилац се обавезује да по извршеној испоруци и монтажи, приликом
примопредаје, односно по потписивању Записника о квантитативном и
квалитативном пријему добара из члана 5. овог уговра, а пре или истовремено
са испостављањем рачуна, достави меницу за откањање грешака у гарантном
року, која мора бити безусловна и платива на први позив, у висини од 5%
укупне вредности уговора без ПДВ-а и са роком важности који је 30 дана
дужи од дана истека гарантног рока.
Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за отклањање недостатака у
гарантном року у случају да Испоручилац у току трајања гарантног рока, у
примереном року који одреди Наручилац (од дана пријема рекламације) не
усклади квалитет употребљеног материјала и/или квалитет извршених услуга
са захтевима Наручиоца.
Испоручилац се обавезује да уз менице преда наручиоцу и копије картона са
депонованим потписима овлашћеног лица Испоручиоца, копије Захтева за
регистрацију меница оверене од пословне банке и овлашћења Наручиоцу да
менице може попунити у складу са овим уговором.
Члан 18.
Уговарачи су сагласни да се рок за извођење радова на уградњи /монтажи
опреме може продужити у случају наступања околности из члана 8. овог
уговора.
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Уговарачи су сагласни да се количина опреме и обим радова који су предмет
овог уговора може повећати без спровођења поступка јавне набавке највише
до 5% од укупне вредности овог уговора без ПДВ-а, а не више од вредности
из члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама.
Члан 18.
На све што није регулисано овим уговором примењују се одредбе Закона о
облигационим односима и других позитивних прописа који регулишу ову
област.
Члан 19.
Евентуалне спорове, који проистекну приликом реализације овог уговора,
уговорне стране ће покушати да реше споразумно и у духу добрих пословних
обичаја.
Уколико странке не постигну споразумно решење, за решење спора
надлежан је Привредни суд у Ваљеву.
Члан 20.
Уговор је сачињен у 6 (шест) примерака, од којих Наручилац задржава 2 (два)
примерка, Корисник 2 (два) примерка и 2(два) примерка Испоручилац за
своје потребе.
М.П.
За ПОНУЂАЧА
_________________

ЗаНАРУЧИОЦА
_________________
За КОРИСНИКА
___________________________

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити
закључен са изабраним понуђачем, и наручилац ће ако понуђач без
оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му
је уговор додељен, то може представљати негативну референцу према
чл.82ст.1.тач3) ЗЈН.
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1.ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ
САЧИЊЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2.НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
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 је потребно
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих
учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу:Градска управа Лозница , Карађорђева број
2 15 300 Лозница са назнаком: „Понуда за јавну набавку добара –
набавка аудио опреме ЈН бр 63/2919 - „НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се
сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
11.10.2019. године до 12,00 часова.
Наручилац ће извршити јавно отварање понуда дана 11.10.2019. у 12:30
сати .
Понуде ће се отварати редоследом којим су примљене /заведене од стране
Наручиоца.
Представници понуђача који присуствују јавном отврарању понуда морају
Комисији наручиоца поднети овлашћење за учешће у поступку отварања
понуда.
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
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
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.
Понуда мора да садржи:
- Техничка спецификација предмета јавне набавке
- Образац понуде са структуром цене (Образац 1);
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- Образац изјаве о независној понуди (Образац 3);
- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку
јавне набавке – чл. 75 ЗЈН (Образац 4);
- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у
поступку јавне набавке – чл. 75 (Образац 5), уколико понуђач подноси
понуду са подизвођачем;
- Образац меничног овлашћења за озбиљност понуде (Образац 6) и
средство обезбеђења за озбиљност понуде, у складу са наводима датим
у тачки 11 овог Упутства
- Изјаву о поштовању важећих прописа о заштити на раду, запошљавању
и условима рада, заштити жиботне средине и да нема забрану
обављања делатности
- Модел уговора
Напомена:
Обрасце и изјаве тражене у конкурсној документацији, односно податке који
морају бити њихов саствни део, понуђач попуњава читко, а овлашћено лице
их потписује и оверава печатом.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду нумерисани, повезани
траком у целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити,
одстранити или заменити појединачни листови, а да се видно не оштете
листови или печат.
Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом
састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације,
дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су
потписале образац понуде и печат понуђача.
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 материјалном и кривичном одговорношћу (Образац 4 и
Образац 5)који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког
понуђача из групе.
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) 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 члану 81. ЗЈН.
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3. ПАРТИЈЕ
Ова јавна набавка није обликована у партијама.
4.ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. 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, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:Градска управа
Лозница, Карађорђева број 2, 15 300 Лозница са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку – набавка добара – набавка аудио опреме
бр.63./2019 – НЕ ОТВАРАТИ“. или
„Допуна понуде за јавну набавку – набавка добара – набавка аудио опреме
бр 63./2019 – НЕ ОТВАРАТИ“. или
„Опозив понуде за јавну набавку – набавка добара – набавка аудио опреме
бр 63./2019 НЕ ОТВАРАТИ.“ или
Измена и допуна понуде за јавну набавку – набавка добара – набавка аудио
опреме бр. 63/2019 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.
6.УЧЕСТВОВАЊЕ
У
ЗАЈЕДНИЧКОЈ
ПОНУДИ
ИЛИ
КАО
ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе 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 (Образац 1. у поглавље V oве конкурсне документације),
понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
7.ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂЧЕМ
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у обрасцу
понуде (Образац 1. у поглављу V ове конкурсне документације) 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 подизвођача достави доказе о испуњености услова
који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са
упутством како се доказује испуњеност услова Образац 5 – „Изјава
подизвођача о испуњености услова из чл.75.ЗЈН у поступку јавне набавке “.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавезе 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 испуњености тражених услова.
8.ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде
мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а која и обавезно садржи
податке из члана 81. ст.4 тач1) до 6) Закона о јавним набвкама и то податке о:
- Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- Понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор
- Понуђачу који ће издати рачун
- Рачуну на који ће бити извршено плаћање,
- Обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење
уговора.
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.
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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 наеограничено солидарно
одговарају задругари.
9. НАЧИН
РОК И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА,РОК ИСПОРУКЕ
ГАРАНТНИ РОК, МЕСТО ИЗВРШЕЊА НАБАВКЕ
И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Начин плаћања је одложено плаћање у року од најдуже 45 дана од дана
пријема Рачуна или Окончане ситуације или Рачуна оверене од стране
Надзорног органа и Записника о извршеној примопредаји опреме, потписаног
од стране овлашћеног лица Наручиоца.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
9.2. Захтев у погледу начина и рока завршетка радова
Рок за испоруку и уградњу опреме не може бити дужи од 30 календарских
дана од потписивања уговора и увођења у посао.
9.3. Захтев у погледу места извођења и примопредаје радова
Место извођења радова и уградње опреме :
Вуков дом културе у Лозници
Квантитативни и квалитативни пријем опреме,изведених радова на уградњи и
монтажи извршиће се од стране стручног надзора и комисије за интерни
технички преглед, коју ће именовати Наручилац, потписивањем Записника о
примопредаји опреме од стране Наручиоца и Понуђача.
9.4. Захтеви у погледу гарантних рокова
Гарантни рок за изведене радове и монтирану опрему не може бити краћи
од 2(две) године, рачунајући од дана записничке примопредаје.
9.5. Захтев у погледу 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 не може
мењати понуду.
10.ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И
ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
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Цена мора бити исказана у динарима (РСД) 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.
Јединичне цене се исказују у динарима без ПДВ-а са урачунатим свим
зависним трошковима.
Јединичне цене су утврђене на основу цене материјала, радне снаге и других
елемената, који су важили на тржишту у моменту давања понуде.
За све позиције из Предмера радова, морају бити исказане јединичне цене.
Јединична 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, односно захтеваће детаљно образложење свих
њених саставних делова које сматра меродавним.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је
дужан да тај део одвојено искаже у динарима.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА,
ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА
Финансијска гаранција за озбиљност понуде
Бланко соло меница као средство обезбеђења за озбиљност понуде
Меница се доставља УЗ ПОНУДУ. У супротном понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
Рок важења менице је 30 дана дуже од дана истека рока важења понуде.
Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС, а као
доказ понуђча уз меницу доставља копију Захтева за регистрацију менице
оверену од пословне банке или извод из регистра НБС (резултат претраге
регистра меница и овлашћења НБС).
Уз меницу се доставља попуњено и оверено менично овлашћење са
роком важења 30 дана дуже од дана истека рока важења понуде (Образац
6) и копија картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу.
Меница се издаје на износ од 10% од вредности понуде (без ПДВ-а).
Уколико из било ког разлога, дође до продужења рока важења понуде,
обавеза је понуђача да обезбеди продужење важења меничног овлашћења и
то најмање за онолики број дана за који број дана је продужен рок важења
понуде.
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Наручилац може да активира средство обезбеђења за озбиљност понуде у
износу од 10% од вредности понуде (без ПДВ-а) у случају:
- Да понуђач повуче своју понуду током периода важења понуде
(назначено од стране понуђача у обрасцу понуде);
- Да понуђач након што је обавештен о прихватању понуде од стране
Наручиоца, у току периода важења понуде не потпише или одбије
да потпише уговор или не достави средство обезбеђења за добро
извршење посла уз уговор.
Средство обезбеђења за озбиљност понуде биће враћено изабраном понуђачу
након потписивања уговора и достављања средства обезбеђења за добро
извршење посла на писмени захтев.
Средство обезбеђења за озбиљност понуде биће враћена осталим понуђачима,
на њихов писмени захтев, након закључења уговора.
Изабрани понуђач мора да достави:
Финансијска гаранција за добро извршење посла
Блако соло меница као средство обезбеђења за добро извршење посла
Меница се доставља истовремено са закључењем уговора. У супротном
смтраће се да је понуђач одбио да закључи уговор, у ком случају Наручилац
може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
Рок важења менице је 30 дана дуже од дана истека рока важења појединачног
уговора.
Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС, а као
доказ уз меницу доставља копију Захтева за регистрацију менице оверену од
пословне бакнке или извод из регистра НБС (резултат претраге регистра
меница и овлашћења НБС).
Уз меницу се доставља и попуњено и оверено менично овлашћење, са
роком важења 30 дана дуже од дана истека рока важења уговора
(Образац 7) и копија картона депонованих потписа који је издат од
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу.
Меница се издаје на износ од 10% од вредности уговора (без ПДВ-а)
Уколико из било ког разлога, дође до продужења рока важења понуде,
обавеза је понуђача да обезбеди продужење важења меничног овлашћења и
то најмање за онолики број дана за који број дана је продужен рок важења
уговора.
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Наручилац може да активира средство обезбеђења за добро извршење
посла у износу од 10% од вредности уговора (без ПДВ-а) у случају:
- да понуђач не извршава уговорене обавезе под уговореним
условима, у уговореном року и на уговорени начин и уколко се
повреде понављају и поред писменог упозорења наручиоца.
Средство обезбеђења за добро извршење посла биће враћено изабраном
понуђачу са којим је закључен уговор, накона истека рока важења,а на
писмени захтев.
Финансијска гаранција за отклањање грешака у гарантном року
Блако соло меница као средство обезбеђења за откањање грешака у
гарантном року
Меница се доставља истовремено са Окончаном ситуацијом. У супротном
неће се извршити исплата по Окончаној ситуацији.
Рок важења менице је 30 дана дуже од дана истека гарантног рока.
Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС, а као
доказ уз меницу доставља копију Захтева за регистрацију менице оверену од
пословне бакнке или извод из регистра НБС (резултат претраге регистра
меница и овлашћења НБС).
Уз меницу се доставља и попуњено и оверено менично овлашћење, са
роком важења 30 дана дуже од дана истека гарантног рока (Образац 8) и
копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне
банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу.
Меница се издаје на износ од 5% од вредности уговора (без ПДВ-а).
Наручилац може да активира средство обезбеђења за отклањање
грешака у гарантном року у износу од 5% од вредности уговора (без
ПДВ-а) у случају:
- да понуђач у току гарантног рока не отклони о свом трошку све
недостатке који се односе на уговорени квалитет и исправност
пружених услуга.
12.ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ
СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И
ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
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Предметна јавна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац
ставља на располагање.
13.ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу
наручиоца, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у
вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење
понуде.
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.
Додатне информације и појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијма или појашњењима конкурсне документације, ЈН
63/2019.
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.
14.ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРЊА
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 ћу му помоћи
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (уколико има
подизвођача( члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу код понуђача или његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно
да омогући наручиоцу контролу код понуђача, као и код подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку
отварања.
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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.
15. 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.
16.НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ
ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О
САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако
заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора у конкретном
поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због
поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних
набавки.
Захтев за заштиту права доставља се непосредно, 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 друкчије
одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све
учеснике у поступку јавне набвке, односно објављује обавештење о поднетом
захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 (два) дана од дана
пријема захтева.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива
за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се
благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана
пре истека рока за подношење понуда,без обзира на начин достављања и
уколикоје подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није
отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног
става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека
рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108 ЗЈН или одлуке о
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН рок за подношење захтева за
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заштиту права је 10(десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу
јавних набавки.
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 подоношење 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.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци
наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. Овог ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати
таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије,
објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка
6) ЗЈН је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи
следеће елементе:
1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда
мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за
пренос средстава реализован, као и датум извршења
налога.Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући
извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства
финансија – Управе за трезор и на тај начина додатно провери
чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши –
120.000,00динара
4) број рачуна. 840-30678845-06;
5) шифру плаћања: 153 или 253;
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6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које
се подноси захтев за заштиту права;
7) сврха: ЗЗП; ________________(навести назив наручиоца); јавна
набавкаЈН 63/2019 (навести редни број јавне набавке);
8) корисник буџет Републике Србије:
9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту
права за којег је извршена уплата таксе;
10) потпис овлашћеног лица банке или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и
печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде
о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије Министарства
финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која
садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1,
осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту
права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог
рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских
средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално
осигурање и други корисници јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце
захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен
рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138-166. ЗЈН.
17) РОК У КОЈЕМ ЋЕ БИТИ ЗАКЉУЧЕН УГОВОР О ЈАВНОЈ
НАБАВЦИ
Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор
додељен у року од (8) осам дана од дана протека рока за подношење захтева
за заштиту права из чл.149.ЗЈН.
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) ЗЈН.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јаној
набавц, наручилац може да закључи уговор са првим следећим
најповољнијим понуђачем.
18. НАПОМЕНА: Употреба печата није обавезна.
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