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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12,
14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању
поступка јавне набавке број 97/18 од 04.04.2018.године и Решења о
образовању комисије за јавну набавку бр. 98/18 од 04.04.2018.године,
припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности – услуге изнајмљивања бинске и сценске
опреме за манифестације
ЈНМВ бр. 1/2018
Конкурсна документација садржи:
Поглавље

Назив поглавља

Страна

Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке

3.
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IV
V

Врста, техничке карактеристике (спецификације),
квалитет, количина и опис добара, радова или
услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења
гаранције квалитета, рок извршења, место
извршења или испoруке добара, евентуалне
додатне услуге и сл.
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује
испуњеност тих услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду

13.

VI

Образац понуде

20.

VII

Образац структуре цене
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Напомена: Конкурсна страница садржи укупно 29 страница
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
НАРУЧИЛАЦ:
Туристичка организација општине Неготин
Адреса: Краљевића Марка 6, 19300 Неготин
ПИБ: 104709911
Матични број: 17665383
Интернет страница: www.toon.org.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале
вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују
јавне набавке и другим актима којима се регулише предмет јавне
набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке је НАБАВКА УСЛУГА – услуге изнајмљивања
бинске и сценске опреме за манифестације -92000000-услуге у области
рекреације, културе и спорта
4. Назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној
набавци
Предметни поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној
набавци. Уговор ће бити закључен са понуђачем којем Наручилац
одлуком додели уговор.
5. Особа задужена за контакт, телефон и адреса електронске поште:
Име и презиме: Ненад Милојевић
Адреса електронске поште: toonegotin@gmail.com
Tелефон/факс: 019/547- 555
Радним даном од 07 – 15:00 сати.
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке ЈНМВ бр. 1/2018 су услуге – услуге изнајмљивања
бинске и сценске опреме за манифестације – 92000000- Услуге у области
рекреације, културе и спорта.
2. Партије
Предмет јавне набавке није обликован у више партија.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА,
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ
ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
Понуђене услуге морају у свим аспектима одговарати захтевима Наручиоца и
задатим техничким карактеристикама и морају бити у складу са датом
спецификацијом.
Место испоруке и монтаже/демонтаже је франко Неготин, централни градски
трг у пешачкој зони, Неготин или друга локација по захтеву Наручиоца, 19300
Неготин.
Наручилац ће користити услуге понуђача сукцесивно, сходно својим
потребама.
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ЈНМВ 1/2018
Услуге предвиђене овом конкурсном документацијом су превоз (у даљем
тексту допремање/отпремање), монтажа/демонтажа бине, озвучења, расвете
и ЛЕД екрана на задњем зиду бине за потребе одржавања манифестација
Туристичке организације општине Неготин у Неготину. Услуге ће се обављати
сукцесивно по захтеву Наручиоца, за шест манифестација које ће се у периоду
мај -децембар одржати у Неготину (укупно три постављања –приликом
постављања у мају бина ће бити потребна четири узастопна дана ( 09., 10.,
11 и 12.мај ), тако да у том случају постоји потреба за једним
допремањем/отпремањем, једном монтажом и једном демонтажом).
Понуђач је дужан да за потребе Наручиоца допреми, благовремено монтира,
безбедно по околину и пролазнике, на месту по захтеву наручиоца
-централни градски трг у пешачкој зони у Неготину (или на некој другој
локацији коју одреди Наручилац) у периоду: мај -децембар 2018. године.
Понуђач је у обавези да након монтаже бине и током одржавања
манифестације обезбеди и ангажује стручна лица која ће управљати техником
на бини и то: ангажовање потребног броја мајстора звука, потребног броја
мајстора светла, и осталих техничара, који ће пратити рад и функционисање
електро и остале опреме.
Понуђач је у обавези да на дан одржавања манифестације који ће трајати, по
претходном обавештењу Наручиоца (од најмање 5 дана), допреми и изврши
монтажу бине, озвучења и расвете и прикључи на напајање електричном
енергијом (на струјни прикључак који обезбеђује Наручилац) и исту у року од
12 сати, по завршетку манифестације демонтира и отпреми. Понуђач је у
обавези да монтажу бине, озвучења и опрему, монтира и стави у функцију
најмање дванаест сати пре почетка одржавања манифестације (по писменом
обавештењу Наручиоца о сату почетка које наручилац доставља најмање 5
дана пре одржавања концерта), ради одржавања тонске пробе, за чије
одржавање се бина монтира и то на сигуран начин, безбедно по извођаче и
публику и лица која су ангажована на извођењу програма. Понуђач је дужан да
током монтаже обезбеди простор на начин безбедан по пролазнике. Понуђач
је дужан да простор испред фронталног дела бине обезбеди постављањем
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металне ограде, односно створи потребан безбедоносни простор између
публике и концертне бине.
Предметне услуге изнајмљивања бинске и сценске опреме потребне су за
следеће манифестације: Mајске свечаности – Сајам меда и вина, концерт
посвећен Луису и Нова година.
Предметне услуге потребно је извршити у следећим терминима:
- За манифестације Мајске свечаности –Сајам меда и вина у периоду од
09.05-12.05.2018.године;
- За манифестацију '' Концерт посвећен Луису'' 24.07.2018.године;
- За манифестацију '' Нова година '' 31.12.2018.године.
Монтажа/демонтажа бине и опреме(

Јединица мере

Количина

Број

3

Ову услугу потребно је извршити 3 пута за Мајске
свечаности -Сајам меда и вина, Концерт посвећен
Луису и Нову годину.)

Монтажа и демонтажа бине и опреме

монтажа/демонтажа

Допремање бине и опреме
( Ову услугу потребно је извршити 3 пута за Мајске
свечаности -Сајам меда и вина , Концерт посвећен
Луису и Нову Годину.)

Допремање бине и опреме

Број допремања

3

Број дана
манифестација

6

Број дана
манифестација

6

Број дана
манифестација

6

Конструкција за бину
(Ову услугу потребно је извршити 6 пута и то за
Мајске свечаности -Сајам меда и вина, Концерт
посвећен Луису и Нову Годину.)

Изнајмљивање алуминијумске решеткасте
конструкције са покривком дим. 10 ×10м за
наткривање постојеће бине и качење расвете
и
разгласа.
Aтестирана
бина
(атест
конструкције бине, атест електро ормара и
остале струјне опреме) са степеницама и
неклизајућим подом, подесива по висини до 2
метра.

Платно за декорацију бине
(Ову услугу потребно је извршити 6 пута и то за
Мајске свечаности-Сајам меда и вина, концерт
посвећен Луису и Нову Годину.)
Изнајмљивање 4 атестираних
ветропропустљивих платана за декорацију
бине и заштиту од атмосферских утицаја за
време трајања програма димензије 7×5м.

Озвучење
(Ову услугу потребно је извршити 6 пута и то за
Мајске свечаности - Сајам меда и вина, Концерт
посвећен Луису и Нову Годину.)

Изнајмљивање озвучења укупне снаге до 40
КW. Фабричке производње са системом за
вешање, за покривање аудиторијума од
минимум 10.000 људи на отвореном простору
по
фабричкој
декларацији,
сплинтован
мониторинг са 16 група и дигиталним
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миксером од минимум 40 канала (total recall),
10 активних монитора и drum fill за бубњара,
FOH миксер, дигитални са минимум 40 канала
(total recall) са дигиталним мултикором дужине
минимум 50 метара, CD, usb, mp3 плејер, 4
бежична и 15 жичних микрофона и
микрофонских сталака.

Изнајмљивање професионалне
концертне расвете
(Ову услугу потребно је извршити 6 пута и то за
Мајске свечаности -Сајам меда и вина , Концерт
посвећен Луису и Нову Годину.)

LED PAR 64 (54X3W) - 24 комада, BEAM 300 –
8 комада, BEAM 230 – 16 комада, BEAM 130 –
12 комада WASH moving light 700 w – 4
комада, PC teatar light 1000 w – 6 комада, PAR
64 1000 w – 8 комада, светло за публику PAR
36x4 2600w – 5 комада, Машине за маглу – 2
комада, професионални миксер за светло
минимум DMX1024, потребан број димерских
јединица
као
и
одговарајућа
струјна
дистрибуција.

Број дана
манифестација

6

Број дана
манифестација

6

Број дана
манифестација

4

Концертна ограда
(Ову услугу потребно је извршити 6 пута и то за
Мајске свечаности - Сајам меда и вина, Концерт
посвећен Луису и Нову Годину.)

Изнајмљивање
концертне
ограде
за
ограђивање простора око бине. Димензије
2×1м, у укупној дужини од 30 метара.

Лед екран
(Ову услугу потребно је извршити 4 пута за Мајске
свечаности-Сајам меда и вина од 09.05.12.05.2018.године )

1 (један) лед екран димензије 6×3м ( pich 16).
Видео репродукција са видео миксером
(минимум 4 канала) и камером у HD
резолуцији.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр.1/2018

7/ 29

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И 76
ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач
који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке,
дефинисане чланом 75. ЗЈН и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело давања и примања мита,
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе када
има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произилазе из 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 (чл. 75. ст. 2. Закона).
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,
дефинисане чланом 76.Закона и то: Понуђач мора да гарантује да
поседује одговарајуће атесте. Бина мора да буде статична, стабилна и
потпуно безбедна за наведену намену.
1) Да понуђач поседује:
- атест безбедности за бину
- атест безбедности за енергетске ормаре ( струјни прикључак )
- атест за кров и платна која наткривају бину
- елаборат о безбедности лица која врше монтажу/демонтажу
Доказ: Фотокопије наведених атеста издатих од стране произвођача или
надлежног органа.
2) Да понуђач поседује сву опрему ( да је власник или корисник )
потребне за извршење предметне јавне набавке.
Доказ:Фотокопија пописне листе на дан 31.12.2017.године или
фотокопије уговора о закупу опреме или уговор о лизингу.
3) Да има најмање 15 закључених уговора о пруженим услугама које
су предмет јавне набавке у последње две године.
Доказ: Фотокопије закључених уговора.
4) Да има најмање 2 закључена уговора у претходној години о
пруженим услугама које су предмет јавне набавке која су исте или
веће вредности од понуђене вредности.
Доказ: Фотокопије закључених уговора.
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5) Да је у претходне три године остварио приход од услуга које су
предмет јавне набавке у износу од најмање 1.950.000,00 динара
Доказ: биланс успеха оверен од стране законског заступника понуђача за
претходне три обрачунске године или одговарајући документ-показатељ
прихода за привредне субјекте који нису правна лица.
Доказе за додатне услове понуђач је дужан да достави у склопу
документације приликом конкурисања.

1.3. Уколико Понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са
чланом 80.Закона подизвођач мора да испуњава обавезне услове из
члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1.
тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача.
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1)
до
4)
Закона,
а
додатне
услове
испуњавају
заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач
из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је
неопходна испуњеност тог услова.
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује
достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV
одељак 3.),којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и
оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у
регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду
доставити овлашћење за потписивање.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, у складу са чл. 77 став. 4 Закона, понуђач доказује
достављњем:
1. Фотокопије наведених атеста издатих од стране произвођача или
надлежног органа;
2. Фотокопијe пописне листе на дан 31.12.2017.године или фотокопије
уговора о закупу опреме;
3. Фотокопије закључених уговора;
4. Фотокопије закључених уговора;
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5. билансa успеха оверен од стране законског заступника понуђача за
претходне две обрачунске године или одговарајућег документапоказатеља прихода за привредне субјекте који нису правна лица.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан
да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у
поглављу IV одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица
подизвођача и оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености
услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од
5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни
на интернет страницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било
којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке,
која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно
током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани
начин.
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75 И ЧЛ. 76
ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив
понуђача] у поступку јавне набавке услуга - услуге изнајмљивања бинске и
сценске опреме за манифестације ЈНМВ бр.1/2018, испуњава све услове из
чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине
у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када
има седиште на њеној територији);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе 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;
5) Понуђач мора да гарантује да поседује одговарајуће атесте. Бина
мора да буде статична, стабилна и поптуно безбедна за неведену
намену.

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да
испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне
услове испуњавају заједно.
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач
_____________________________________________[навести
назив подизвођача] у поступку јавне набавке услуга - услуге изнајмљивања
бинске и сценске опреме за манифестације ЈНМВ бр.1/2018, испуњава све
услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом
за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре;
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране
државе када има седиште на њеној територији);

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора
бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
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: Туристичка организација општине Неготин,
Краљевића Марка 6, 19300 Неготин, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку
услуга - услуге изнајмљивања бинске и сценске опреме за манифестације
ЈНМВ бр.1/2018 -НЕ ОТВАРАТИ”.Понуда се сматра благовременом уколико је
примљена од стране наручиоца до 19.04.2018.године до 10:00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно
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:
• Образац изјаве о испуњености услова предвиђених чланом 75. и 76.
Закона у поступку Јавне набавке мале вредности, потписан и оверен;
• Образац изјаве о испуњености услова за подизвођача, потписан и
оверен (уколико наступа са подизвођачем);
• Образац понуде ( који се састоји од следећих делова: општи подаци о
понуђачу, начин подношења понуде, подаци о подизвођачу, подаци о учеснику
у заједничкој понуди, опис предмета јавне набавке), попуњен, потписан и
оверен образац;
• Модел уговора;
• Образац техничке спецификације;
• Образац трошкова припреме понуде;
• Образац изјаве о независној понуди попуњен, потписан и оверен образац
3.ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка није обликована у више засебних целина-партија.
4.ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
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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:
Туристичка организација општине Неготин, Краљевића Марка бр. 6 19300
Неготин са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку услуга - услуге изнајмљивања бинске и
сценске опреме за манифестације ЈНМВ бр.1/2018-НЕ ОТВАРАТИ”или
„Допуна понуде за јавну набавку услуга - услуге изнајмљивања бинске и
сценске опреме за манифестације ЈНМВ бр.1/2018-НЕ ОТВАРАТИ”или
„Опозив понуде за јавну набавку услуга - услуге изнајмљивања бинске и
сценске опреме за манифестације ЈНМВ бр.1/2018-НЕ ОТВАРАТИ”или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга - услуге изнајмљивања
бинске и сценске опреме за манифестације ЈНМВ бр.1/2018-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 само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у
више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), 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 ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу
понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити
већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у
уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који
су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством
како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача.
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Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75.
став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који
садржи:
 Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
 Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно
према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара
или заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају
задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћање ће бити извршено према стварном броју извршених услуга.
Рок плаћања не може бити дужи од 45 дана од дана пријема исправног рачуна
за извршене услуге.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Рок извршења услуга: не може бити дужи од 5 дана од дана позива наручиоца.
Место извршења услуге: Централни градски трг у пешачкој зони у Неготину или
друга локација у Неготину по захтеву Наручиоца.
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 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, 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.
У цену су урачунати трошкови боравака тима (путни трошкови, смештај и
исхрана) свих лица ангажованих на монтажи/демонтажи бине и опреме и лица
која управљају опремом током одржавања концерата и цена припреме јавне
набавке.
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.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан
да тај део одвојено искаже у динарима.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне
средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
У поступку предметне јавне набавке наручилац неће захтевати средства
финансијског обезбеђења.
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља
на располагање.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поштена адресу
наручиоца, електронске поштена e-mail tооnegotin@gmail.com или факсом на
број 019 547 555, у радно време од 07:00 –15:00 сати, тражити од наручиоца
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додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
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. ЗЈН.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА
И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача,
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и
код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку
отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична
цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
16.
ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА
ДОДЕЛУ
УГОВОРА,
ЕЛЕМЕНТИ
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ
КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.
17. 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

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр.1/2018

17/ 29

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок
плаћања.
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
(Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).
19. 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.
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља
непосредно, електронском поштом на e-mail toonegotin@gmail.com, факсом на
број 019 547 555 или препорученом пошиљком са повратницом на адресу
Tуристичка организација општине Неготин, Краљевића Марка бр.6, 19300
Неготин.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, сарджина
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније
три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања и уколико је 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 става 3. члана
149. ЗЈН, 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 чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за
заштиту права је пет 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 подношење пре истека рока за подношење понуда,
а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
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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. ЗЈН.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати
таксу у износу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив
на број:број или ознака ЈНМВ,шифра плаћања: 153 (налог за уплату) или 253
(налог за пренос),сврха уплате: Републичка административна такса са
назнаком набавке на коју се односи, корисник: буџет Републике Србије).
Упутство за уплату таксе за подношење захтева за заштиту права може се
пронаћи на линку Уплата таксе из Републике Србије.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -167.Закона.
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен
уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту
права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом
112. став 2. тачка 5) Закона.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуге
– услуге изнајмљивања бинске и сценске опреме за манифестације, ЈНМВ
број 1/2018.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

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

вредности
извршити

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

1)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ Услуге изнајмљивања бинске и сценске
опреме за манифестације ЈНМВ 1/2018
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Рок испоруке
Гарантни период
Место и начин испоруке

Датум

Понуђач
М.П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
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VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – Услуге изнајмљивања бинске и сценске опреме за
манифестације ЈНМВ 1/2018
ПРЕДМЕТ ЈН

Количина

1
Допремање бине и
опреме
Монтажа и
демонта бине и
опреме
Конструкција за
бину

2

Јединична
Укупна
цена са
цена без
ПДВ-ом
ПДВ-а
4
5(2×3)

Укупна
цена са
ПДВ-ом
6(2×4)

3
3
6

Платно за
декорацију бине

6

Озвучење

6

Изнајмљивање
професионалне
концертне
расвете

6

Концертна ограда

6

Лед екран

Јединична
цена без
ПДВ-а
3

4

УКУПНО:

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР о
Набавци услуга изнајмљивања бинске и сценске опреме за манифестације
Закључен између:
Туристичке организације општине Неготин, улица Краљевића Марка број 6, коју заступа
директор Душан Петровић (у даљем тексту: Наручилац ) ПИБ 104709911, Матични број
17665383
(у даљем тексту: Наручилац)
и
......................................................................................................
са седиштем у.....................................улица...................................................,
ПИБ..................................., Матични број............................................
Број рачуна............................................, назив банке:.........................................
Телефон:..........................................., факс:..............................................
Кога заступа..........................................................................................
( у даљем тексту: Извршилац )
Основ уговора:
ЈНМВ Број 1/2018
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују:
-да је Наручилац на основу писаног позива за подношење понуда спровео поступак јавне
набавке мале вредности услуге - услуге изнајмљивања бинске и сценске опреме за
манифестције број 1/2018.
-да је Извршилац доставио понуду дана ____________2018.године, која је заведена
код Наручиоца под бројем __________, налази се у прилогу уговора и саставни је део
овог уговора;
-да је Наручилац на основу Одлуке о додели уговора број: __________од _________.
године у поступку ЈН број 1/2018 изабрао Извршиоца за извршење услуга.
Члан 2.
Предмет овог уговора је набавка услуга Наручиоца услуга изнајмљивања бинске и
сценске опреме за манифестације, према понуди Извршиоца под бројем__________
од___________. године и Техничкој спецификацији (одељак III конкурсне документације)
потребних услуга које чинe саставни део овог уговора.
Услуге предвиђене овим уговором су допремање/отпремање и монтажа/демонтажу бине,
озвучења, расвете и ЛЕД екрана, за потребе одржавања манифестација Туристичке
организације општине Неготин у Неготину.
Услуге ће се обављати сукцесивно по захтеву Наручиоца, за укупно шест дана
манифестација које ће се у периоду мај-децембар одржати у Неготину у времену и
терминима према захтеву Наручиоца, упућеном најмање 5 дана пре одржавања концерта.
Члан 3.
Извршилац је дужан:
- да за потребе наручиоца допреми и благовремено монтира бину и опрему,
безбедно по околину и пролазнике у Неготину, на месту по захтеву Наручиоца;
- да на дан одржавања манифестација, по претходном обавештењу Наручиоца, у
захтевном року допреми и изврши монтажу бине, озвучења и расвете и прикључи
на напајање електричном енергијом на прикључак који обезбеђује Наручилац;
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-

-

-

-

да монтажу бине, озвучења наведене опреме у Техничкој спецификацији
(у поглављу III), заврши најмање дванаест сати пре почетка одржавања
манифестације, ради одржавања тонске пробе, за чије одржавање се бина и
монтира и то на сигураан начин безбедно по извођаче и публику;
да монтира бину металних профила који могу да се комбинују за различите потребе
које захтева перформанс, односно локација у складу са потребама и захтевом
Наручиоца, за коју мора да постоје одговарајући и законом прописани атести. Бина
мора да буде статична, стабилна и потпуно безбедна за невдену намену, за шта
Извршилац сноси потпуну одговорност.
да током монтаже обезбеди простор на начин безбедан по пролазнике;
да током одржавања манифестације својом опремом и ангажованим лицима која ће
њом руковти обезбеди неометано и квалитетно одржавање манифестације;
Извршилац је дужан да током монтаже/демонтаже обезбеди простор на начин
безбедан по пролазнике;
Извршилац је дужан да простор испред фронталног дела бине обезбеди
постављањем металне ограде, односно створи потребан безбедносни простор
између публике и концертне бине;
да бину и опрему у року од 12 сати, по завршетку манифестације демонтира.

Члан 4.
Извршилац је потпуно одоговоран за безбедност извођача и лица ангажованих на
руковању техником, односно извођењу програма, током одржавања програма и за
пролазнике током монтаже и демонтаже бине и опреме.
Члан 5.
У случају лоших временских прилика и више силе заказано извршење услуга одржаће се у
првом слободном термину, за које су сагласне обе стране, а најдуже у року од 15 дана.
Члан 6.
Јединичне цене услуга које чине предмет уговора утврђене су у понуди Извршиоца из
члана 1. oвог уговора и за оквирне количине из Обрасца понуде, укупно
износе_________динара без пдв-а односно _________ динара са ПДВ-ом.
Плаћање ће се вршити према стварном броју извршених услуга.
Укупна цена за све испоруке биће одређена према коначним количинама из Техничке
спецификације, с тим да не може бити већа од уговорене вредности набавке.
Уговорене јединичне цене услуга су фиксне и не могу се мењати током целог периода
трајања уговора.
Члан 7.
Наручилац се обавезује да цену услуга утврђену према јединичним ценама из члана 6.
овог уговора плати у року од највише 45 дана од дана пријема исправног рачуна,
испостављеног по сваком појединачном извршењу на рачун Извршиоца______________
код______________ Банке.
Члан 8.
Наручилац задржава право измене уговорених количина услуга у складу са конкретним
потребама, с обзиром да су количине из спецификације дате оквирно.
Члан 9.
Извршилац се обавезује да услуге које су предмет овог уговора извршава сукцесивно у
току периода важења уговора према Техничкој спецификацији, спецификацији врста и
количина услуга за сваку испоруку.
Извршилац сноси и трошкове превоза, боравка (смештаја и исхране) лица која су потребна
за монтажу/демонтажу бине и руковање опремом.
Извршилац се обавезује да изврши Наручиоцу услуге у року од ________ дана од дана
позива за извршењем услуга.
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Место извршења је франко Неготин, централни трг у пешачкој зони, или друга локација у
Неготину по захтеву Наручиоца. Извршилац се обавезује да свако извршење услуга
временски најави и изврши у целости.
Члан 10.
Уколико се утврди недостатак током и за време извршења услуга Наручиоц има право да
захтева од Извршиоца да отклони недостатак или да му изврши нову услугу без надокнаде
(испуњење уговора).
Ако Наручилац не добије испуњење уговора у року од 5 дана од дана пријема захтева за
испуњење уговора из става 1. овога члана Наручилац има право да захтева снижење цене
или да раскине уговор, о чему писмено обавештава Извршиоца.
Наручилац може раскинути уговор ако је претходно оставио Извршиоцу накнадни
примерени рок за испуњење уговора, који не може бити од дужи од 5 дана од дана пријема
обавештења из става 2. Овога члана.
Наручилац може да раскине уговор и без остављања накнадног рока ако га је Извршилац
обавестио да неће да испуни уговор, односно када је очигледно да Извршилац неће моћи
да испуни уговор ни у накнадном року.
Члан 11.
Уколико Извршилац закасни са извршењем услуга из члана 2. овог уговора, обавезан је да
за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 0,2 промила од укупне уговорене цене,
из члана 6. овог уговора, с тим да укупан износ уговорене казне не може прећи 5%
уговорене цене из члана 6. овог уговора.
Уколико Извршилац не изврши све своје уговорене обавезе или их изврши делимично,
обавезан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 5% од укупне уговорене цене.
Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева
накнаду штете.
Члан 12.
Овај уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица обе
уговорне стране и закључује се до уговорене вредности a најдуже до 31.12.2018.године.
Овај уговор закључује се до утрошка средстава из Члана 6. овог уговора, а најкасније до
31.12.2018.године.
Уговорне стране могу једнострано раскинути уговор писменим путем уз отказни рок од 30
дана.
Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог уговора уговорне стране ће
покушати да реше споразумно.
Уколико спорови између Наручиоца и Извршиоца не буду решени споразумно, договара се
надлежност стварно надлежног суда.
Члан 13.
На све што није регулисано овим уговором примениће се одредбе Закона о облигационим
односима, као и други прописи који регулишу ову материју.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерка, по 2 (два) примерка за обе
уговорне стране.
ИЗВРШИЛАЦ

НАРУЧИЛАЦ
Туристичка организација
општине Неготин
директор, Душан Петровић

______________________

_________________________
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IX OБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, 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 средства обезбеђења, под условом да је
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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X OБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
у поступку јавне набавке услуге изнајмљивања бинске и сценске опреме за
манифестације, ЈНМВ број 1/2018, поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције,
може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу 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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