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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, у даљем тексту: Закон), чл.6 Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС” бр. 29/2013), и Правилника о изменема и допунама Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова (“Сл.гласник РС“ бр. 104/2013), Одлуке о
покретању поступка јавне набавке бр. 1.1.1/59-1 од 08.08.2014. године и Решења о
образовању комисије бр. 1.1.1/59-2 од 08.08.2014. године, припремљена је
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
За јавну набавку добара
ДИГИТАЛНА ОПРЕМА ЗА РАЗВОЈ ТЕХНИЧКЕ БАЗЕ БИОСКОПА
Јавна набавка број 1.1.1/59
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
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ПОГЛАВЉЕ

I

ОПШТИ
ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о Наручиоцу
- Установа за културу, уметност и ваншколско образовање Културни центар Горњи
Милановац
- ПИБ: 101152990
- Матични број: 7193459
- Шифра делатности: 8559
- Адреса: Трг кнеза Михаила 1, 32300 Горњи Милановац
- www.kcgm.org.rs
2. Врста поступка
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке број 1.1.1/59 су добра: ДИГИТАЛНА ОПРЕМА ЗА
РАЗВОЈ ТЕХНИЧКЕ БАЗЕ БИОСКОПА (назив и ознака из општег речника набавке
- 32000000 - Радио, телевизијска, комуникациона и сродна опрема)
4. Контакт:
За сва додатна обавештења обратити се на телефон број: (032) 711 118, сваког радног
дана од 8 до 14 часова. Лице за контакт: Весна Банашевић и Бобан Стефановић.
Електронска пошта: office@kcgm.org.rs
5. Датум постављања позива, рок за подношење понуда, време и место отварања:
 Позив за подношење понуда објављен је 15.08.2014. године на Порталу јавних
набавки и интернет страници Наручиоца.
 Рок за подношење понуда је 10 дана од дана објављивања Позива на Порталу
јавних набавки. Благовременом ће се сматрати понуда уколико је примљена од
стране наручиоца најкасније последњег дана горе наведеног рока, а то је
25.08.2014. до 12,00 часова
 Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах по истеку рока за
подношење понуда, истог дана 25.08.2014. године у 12,00 часова у просторији
наручиоца: Културни центар Горњи Милановац, Трг кнеза Михаила број 1,
канцеларија број 1. у приземљу зграде.
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ПОГЛАВЉЕ

II

ПОДАЦИ
О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Опис предмета набавке
Предмет јавне набавке број 1.1.1/59 су добра:
ДИГИТАЛНА ОПРЕМА ЗА РАЗВОЈ ТЕХНИЧКЕ БАЗЕ БИОСКОПА
Назив и ознака из општег речника: 32000000 - Радио, телевизијска, комуникациона и
сродна опрема
2. Партије
Предметна набавка мале вредности није обликована у више партија.
3. Циљ поступка
Предметни поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

Није у питању резервисана јавна набавка.
Не спроводи се електронска лицитација.
Предметни поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума.
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ПОГЛАВЉЕ

III

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,
РОК ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

1. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Предмет јавне набавке број 1.1.1/59 су добра:
ДИГИТАЛНА ОПРЕМА ЗА РАЗВОЈ ТЕХНИЧКЕ БАЗЕ БИОСКОПА
Назив и ознака из општег речника: 32000000 - Радио, телевизијска, комуникациона и
сродна опрема
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА)
предмета јавна набавке мале вредности:
ОЗНАКА

ОПИС

КОЛИЧИНА

PROC

Дигитални аудио cinema surround процесор у 7.1 формату са
аутоматском детекцијом и декодирањем DOLBY Cinema
дигиталних и аналогних формата са AES/EBU и SPDIF
дигиталним улазима, вишеканалним аналогним аудио
улазима и излазима и прикључцима за ETHERNET, USB и
даљинске команде

1

Појачавач снаге 2 x 300W/8Ω или веће снаге за surround
звучнике у кућишту 19" са симетричним улазима, DSP
2 AMP1-AMP2
контролером, сигнал индикаторима на предњој страни и
заштитама излазног степена

2

Појачавач снаге 2 x 450W/8Ω или веће снаге за screen и
subwoofer звучнике у кућишту 19" са симетричним улазима,
3 AMP3-AMP5
DSP контролером, сигнал индикаторима на предњој страни
и заштитама излазног степена

3

SCREEN
LCR

Преносни 2-појаснi screen звучнички систем са нискотонским звучником 15“, називне снаге 600W/8Ω или веће,
ефиканости 98 dB SPL (1W/1m) или веће, фреквенцисјког
опсега 55 Hz - 19 kHz (- 10 dB) или ширег и углом зрачења
90Ox 50O (H x V) или ширег

3

SW

Преносни subwoofer звучнички систем са ниско-тонским
звучником 18“ називне снаге 800W/8Ω или веће,
фреквенцијског опсега 35 - 250Hz (- 10 dB) или ширег и
ефиканости 95 dB SPL (1W/1m) или веће

1

6

SURR L/R

Преносни 2-појасни surround звучнички систем са нискотонским звучником 12“ називне снаге 250W/8Ω или веће,
ефиканости 94 dB SPL (1W/1m) или веће, фреквенцијског
опсега 55 Hz - 19 kHz (- 10 dB) или ширег и углом зрачења
90Ox 50O (H x V) или ширег

6

7

PZS

Подни трипод статив промењиве висине до максимално 2,2
m за ношење звучничких система тежине до 30 кг

9

8

FUT

Футрола за два трипод статива из позиције (РБ) 7

5

РБ

1

4

5
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VP

LCD или DLP видеопројектор минималног осветљаја 6200
АНСИ Лумена у WUXGA (1920 х 1200) резолуцији са
контрастом 2000:1 или већим, улазима: HDMI, D-Sub, LAN
и USB у комплету са zoom објективом 1,7-2,4:1 или
сличним за удаљеност поројектора од 20 до 23 метра од
екрана из позиције (РБ) 10 и пратећим прибором

1

PE

Преносни пројекциони екран у формату 16:9 дијагонале
220" (димензија слике 274 x 488 cm) са црним рубом и
перфорираном акустички транспарентном пројекционом
површином. Екран се испоручује са Ал-рамом, пратећим
прибором и преносним коферима.

1

11 HDMI-TP-T

TP предајник за пренос HDMI сигнала са прибором за
уградњу (за пренос сигнала до видео пројектора)

1

12 HDMI-TP-R

TP пријемник за пренос HDMI сигнала са прибором за
уградњу (за пренос сигнала до видео пројектора)

1

13

PVS

Подни носач видеопројектора са телескопским Ал-ногицама
промењиве висине до максимално 1,4 m, носивости 40 кг

1

14

RMK

Прибор и адптери за уградњу мултимедијалне опреме у
ормар 19"

1

15

RACK

Flight case - преносни ормар 19"/16HE у комплету са
прикључним панелима, ожичењем, ЕЕ разводом и
прибором према техничком решењу Понуђача

1

16

A/V ENG

Пробна монтажа преносне опреме са пуштањем у рад и
обуком корисника

1

9

10

У Техничким карактеристикама (Спецификацији) наведене су минималне техничке
карактеристике које морају бити испуњене.
Уколико понуђач не понуди добра која задовољавају наведене минималне техничке
караткеристике, наручилац ће приликом прегледа и оцена понуда, такву понуду
оценити као неодговарајућу.
Наручилац потврђује да ће прихватити као одговарајућу понуду која садржи добра са
бољим техничким карактеристикама од наведених.
Понуђач је дужан да уз понуду за понуђена добра достави техничку документацију
(брошуру, проспект, каталог, и слично) са техничком спецификацијом (техничким
карактеристикама) понуђеног добра за позиције (РБ): 1, 2, 3, 4 ,5 6, 9, 10, 11, 12 из
Техничких карактеристика (спецификације) предмета јавне набавке.
Наведена документација може бити оригинал или фотокопија.
Уколико понуђач не достави техничку документацију (брошуру, проспект, каталог, и
слично) са техничком спецификацијом (техничким карактеристикама) понуђеног добра
за позиције (РБ): 1, 2, 3, 4 ,5 6, 9, 10, 11, 12 из Техничких карактеристика
(спецификације) предмета јавне набавке, наручилац ће приликом прегледа и оцене
понуда, такву понуду оценити као понуду која ограничава, односно условљава права
наручиоца. Понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
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2. КВАЛИТЕТ
Понуђач се обавезује да обезбеди понуђени квалитет предмета јавне набавке у складу
са својом понудом, стандардима и нормативима за ову врсту добара.
Карактеристике добара која су предмет набавке:
 нова, оригинална добра,
 исправна, некоришћена добра,
 произведена према документацији произвођача, са декларацијом о квалитету
производа,
 за свако добро које је предмет набавке мора бити наведена година производње.
3. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА
Квалитативни и квантитативни пријем извршиће Комисија Наручиоца приликом
пријема и пробне монтаже преносне опреме са пуштањем у рад и обуком корисника.
Након пријема и пробне монтаже преносне опреме са пуштањем у рад и обуком
корсника ради квалитативног и квантитативног пријема Комисија ће сачинити
Записник о квалитативном и квантитативном пријему, који мора бити потписан и
оверен од стране овлашћених лица Понуђача и Наручиоца.
Понуђач преузима потпуну одговорност за квалитет добара која су предмет јавне
набавке. Уколико се констатује да добара нису комплетна или да одступају од
Спецификације са техничким карактеристикама, Понуђач је дужан да повуче
неодговарајућу робу (добра) и испоручи и монтира одговарајућу робу у року од 10
дана, без зарачунавања трошкова.
Комисија неће вршити пријем оштећеног, неупакованог добра или добра које не
задовољава неопходне техничке карактеристике, или уколико постоје одступања у
количини добара.
4. АМБАЛАЖА И НАЧИН ПАКОВАЊА
Амбалажа у којима се добра налазе не враћа се и не плаћа посебно. Паковање добра
врши се на начин који обезбеђује да се добро не оштећује приликом транспорта,
истовара и чувања.
5. ГАРАНЦИЈА И НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА
Гарантни рок рачуна се у месецима.
Гарантни рок за понуђена добра не може бити краћи од 24 (двадесетчетири) месеца од
дана квалитативног и квантитативног пријема.
Под даном квалитативног и квантитативног пријема добара подразумева се дан (датум)
завођења Записника о квалитативном и квантитативном пријему у деловодник
примаоца.
Уколико понуђач понуди гарантни рок краћи од 24 (двадесетчетири) месеца од дана
квалитативног и квантитативног пријема добара, наручилац ће приликом прегледа и
оцене понуда, такву понуду оценити као понуду која ограничава, односно условљава
права наручиоца. Понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
6. РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ СА ПРОБНОМ МОНТАЖОМ
Рок испоруке за понуђена добра не може бити дужи од 30 (тридесет) дана од дана
закључења уговора. Испорука добара сматра се извршеном даном квалитативног и
квантитативног пријема и пробне монтаже преносне опреме са пуштањем у рад и
обуком корисника.
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Уколико понуђач понуди рок испоруке дужи од 30 (тридесет) дана од дана закључења
уговора, наручилац ће приликом прегледа и оцене понуда, такву понуду оценити као
понуду која ограничава, односно условљава права наручиоца. Понуда ће бити одбијена
као неприхватљива.
Место испоруке и пробне монтаже преносне опреме са пуштањем у рад и обуком
корсника је: Културни центар Горњи Милановац, сала за приказивање филмова, Кнеза
Милоша 11, 32300 Горњи Милановац.
Организацију транспорта до места испоруке и пробне монтаже преносне опреме са
пуштањем у рад и обуком корсиника врши Понуђач на свој терет, односно испорука ће
се вршити превозом кога обезбеђује и плаћа Понуђач.
Комплете каблова за повезивање опреме и за напајање опреме приликом пробне
монтаже преносне опреме са пуштањем у рад и обуком корисника обезбеђује
Наручилац.

Конкурсна документација за јавну набавку број 1.1.1/59

Страна 8 од 36

Културни центар Горњи Милановац

ПОГЛАВЉЕ

IV

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове.
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ПОГЛАВЉЕ

V

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 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 чл. 75. и 76. Закона и
то:
1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тачка 1. Закона);
2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тачка 2. Закона);
3. Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуда (чл. 75. ст. 1. тачка 3. Закона);
4. 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. тачка 4. Закона);
5. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права
интелектуалне својине (члан 75. Став 2. Закона)
1.2 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатне услове у поступку јавне набавке дефинисане чланом 76. Закона, и то:
1. Да располаже довољним кадровским капацитетом, односно да има најмање два
запослена лица оспособљена за професионално и стручно обављање техничких
радњи у вези са пробном монтажом преносне опреме и пуштањем у рад са
обуком корисника (на неодређено или одређено време или радно ангажоване
уговором о делу односно уговором о привременим и повременим пословима).
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.
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, у складу са чланом 77. Став 4. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује
достављањем Изјаве (Поглавље V, Одељак 3), којом под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне
набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, дефинисане овом конкурсном
документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица Понуђача и оверена
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави
Изјаву подизвођача (образац Изјаве подизвођача, дат је у поглављу V, Одељак 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 прописан начин.
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА
ИЗ ЧЛАНА 75. И 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.................................................... [навести предмет
јавне набавке] број ......................... [навести редни број јавне набавкe], испуњава све
услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом
за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре;
3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објаве позива за подношење понуде;
4) 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);
5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
6) Понуђач испуњава додатне услове наведене у конкурсној документацији,
и то:
- Понуђач испуњава услов кадровског капацитета: Понуђач располаже
довољним кадровским капацитетом, односно има најмање два запослена
лица оспособљена за професионално и стручно обављање техничких
радњи у вези са пробном монтажом преносне опреме и пуштањем у рад
са обуком корисника (на неодређено или одређено време или радно
ангажоване уговором о делу односно уговором о привременим и
повременим пословима).

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.
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач __________________________________________________ [навести назив
подизвођача] у поступку јавне набавке........................................................ [навести
предмет јавне набавке] број ............................. [навести редни број јавне набавкe],
испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре;
3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објаве позива за подношење понуде;
4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине
у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији)

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

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

Конкурсна документација за јавну набавку број 1.1.1/59

Страна 13 од 36

Културни центар Горњи Милановац

ПОГЛАВЉЕ

VI

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ
САСТАВЉЕНА
Понуда се припрема и доставља на српском језику.
Понуда се може доставити и на страном језику у делу који се односи на доказивање
понуђених техничких карактеристика, квалитета, и техничку документацију, и то на
енглеском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ 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 или кутији је потребно
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу:
Културни центар Горњи Милановац
Трг кнеза Михаила 1
32300 Горњи Милановац
са назнаком: „Понуда за јавну набавку добара: ДИГИТАЛНА ОПРЕМА ЗА
РАЗВОЈ ТЕХНИЧКЕ БАЗЕ БИОСКОПА, ЈН бр. 1.1.1/59 – НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом, уколико је примљена од стране Наручиоца
до 25. 08. 2014. године, до 12 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 рока до којег се могу понуде подносити,
сматраће се неблаговременом.
Понуда мора да садржи све обрасце и изјаве тражене у конкурсној документацији које
понуђачи треба да попуне читко, како би могла да се утврди стварна садржина понуде,
а овлашћено лице понуђача исте потписује и оверава печатом.
Понуда мора да садржи:
1) Образац изјаве понуђача о испуњавању услова за учешће у поступку
(Oбразац Изјаве понуђача, поглавље V, одељак 3)
2) Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова за учешће у
поступку (Oбразац Изјаве понуђача поглавље V, одељак 3)
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3) Образац понуде са Обрасцем финансијске понуде по јединици мере
(структура цене) (Образац из поглавља VII)
4) Модел уговора (Oбразац из поглавља VIII)
5) Образац трошкова припреме понуде (Oбразац из поглавља IX, није
обавезан)
6) Образац изјаве о независној понуди (Oбразац из поглавља X)
Обрасце и изјаве тражене у конкурсној документацији, односно податке који морају
бити њихов саставни део, понуђач попуњава читко, а овлашћено лице их потписује и
оверава печатом.
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
понуђача који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној
документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјаве под материјалном и
кривичном одговорношћу (Изјава о испуњавању услова из члана 75. и 76. Закона,
Изјава о независној понуди) који морају бити потписани и печатом оверени од стране
сваког понуђача из групе понуђача. Уколико се понуђачи определе да један понуђач из
групе понуђача потписује и печатом оверава обрасце дате у конкрсној документацији
(изузев образаца који подразумевају давање изјаве 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 чл. 81. Закона.
3. ПАРТИЈЕ
Јавна набавка мале вредности није обликована у више партија.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуда са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ ИЛИ ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понда 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: Културни центар Горњи
милановац, Трг кнеза Михаила 1, 32300 Горњи Милановац,са назнаком:
“Измена понуде за јавну набавку добара - ДИГИТАЛНА ОПРЕМА ЗА РАЗВОЈ
ТЕХНИЧКЕ БАЗЕ БИОСКОПА, ЈН бр. 1.1.1/59 - НЕ ОТВАРАТИ” или
“Допуна понуде за јавну набавку добара - ДИГИТАЛНА ОПРЕМА ЗА РАЗВОЈ
ТЕХНИЧКЕ БАЗЕ БИОСКОПА, ЈН бр. 1.1.1/59 - НЕ ОТВАРАТИ” или
“Опозив понуде за јавну набавку добара - ДИГИТАЛНА ОПРЕМА ЗА РАЗВОЈ
ТЕХНИЧКЕ БАЗЕ БИОСКОПА, ЈН бр. 1.1.1/59 - НЕ ОТВАРАТИ” или
“Измена и допуна понуде за јавну набавку добара - ДИГИТАЛНА ОПРЕМА ЗА
РАЗВОЈ ТЕХНИЧКЕ БАЗЕ БИОСКОПА, ЈН бр. 1.1.1/59 - НЕ ОТВАРАТИ”
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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. УЧЕСТОВАЊЕ 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 да учествује у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде са Обрасцем финансијске понуде по јединици мере (структура цене)
(поглавље VII), 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 са
Обрасцем финансијске понуде по јединици мере (структура цене) (поглавље VII),
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке које 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 са Обрасцем финансијске понуде по јединици мере
(структура цене) наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова (Образац Изјаве из поглавља V одељак 3).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача.
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.
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 који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тачка 1 до
6. Закона, и то податке о:
1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
2. понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
3. понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
4. понуђачу који ће издати рачун,
5. рачуну на који ће бити извршено плаћање и
6. 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 (Образац Изјаве из поглавља V одељак 3).
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Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци, неограничено солидарно одговарају задругари.
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:
Начин и рок плаћања је:
- Аванс 60%: три дана након закључења Уговора и пријема авансног рачуна;
- Преосталих 40%: осам дана од дана пријема рачуна и потписивања Записника
о квалитативном и квантитативном пријему.
Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача.
9.2 Средства финансијског обезбеђења:
Наручилац је предвидео врсту средстава финансијског обезбеђења којима понуђачи
обезбеђују испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, као и испуњење својих
уговорних обавеза.
Понуђач коме буде додељен уговор, обавезан је да на дан закључења Уговора преда
Наручиоцу, сопствене бланко потписане и оверене менице са меничним овлашћењима,
као гаранцију за уредно испуњење свих уговорних обавеза, и то:
- за повраћај авансног плаћања у висини уговореног аванса,
- за добро извршење посла - у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са
роком важности 30 дана дуже од рока за испоруку предмета јавне набавке са пробном
монтажом преносне опреме са пуштањем у рад и обуком корисника.;
- за отклањање недостатака у гарантном року - у висини од 10% од вредности уговора
без ПДВ-а, са роком важности 5 дана дуже од гарантног рока;
Сопствене бланко менице и менична овлашћења морају бити потписани од стране
одговорног лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа код пословних
банака.
Менице морају бити регистроване у Регистру меница Народне банке Србије, а као
доказ изабрани понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница,
овереног од пословне банке изабраног понуђача.
Понуђач истовремено са предајом сопствених бланко потписаних и оверених меница
са меничним овлашћењима, предаје Наручиоцу и копију картона депонованих потписа
као и копију захтева за регистрацију меница овереног од стране пословне банке
понуђача.
Менице са меничним овлашћењима биће поднете на наплату уколико понуђач не
извршaва своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
9.3 Захетви у погледу амбалаже и начина паковања:
Амбалажа у којима се добра налазе не враћа се и не плаћа посебно. Паковање добра
врши се на начин који обезбеђује да се добро не оштећује приликом транспорта,
истовара и чувања.

Конкурсна документација за јавну набавку број 1.1.1/59

Страна 17 од 36

Културни центар Горњи Милановац

9.4 Захтеви у погледу гарантног рока:
Гарантни рок рачуна се у месецима.
Гарантни рок за понуђена добра не може бити краћи од 24 (двадесетчетири) месеца од
дана квалитативног и квантитативног пријема.
Под даном квалитативног и квантитативног пријема добара подразумева се дан (датум)
завођења Записника о квалитативном и квантитативном пријему у деловодник
примаоца.
Уколико понуђач понуди гарантни рок краћи од 24 (двадесетчетири) месеца од дана
квалитативног и квантитативног пријема добара, наручилац ће приликом прегледа и
оцене понуда, такву понуду оценити као понуду која ограничава, односно условљава
права наручиоца. Понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
9.5 Захтев у погледу рока испоруке добара са пробном монтажом:
Рок испоруке за понуђена добра не може бити дужи од 30 (тридесет) дана од дана
закључења уговора. Испорука добара сматра се извршеном даном квалитативног и
квантитативног пријема и пробне монтаже преносне опреме са пуштањем у рад и
обуком корисника.
Уколико понуђач понуди рок испоруке дужи од 30 (тридесет) дана од дана закључења
уговора, наручилац ће приликом прегледа и оцене понуда, такву понуду оценити као
понуду која ограничава, односно условљава права наручиоца. Понуда ће бити одбијена
као неприхватљива.
Место испоруке и пробне монтаже преносне опреме са пуштањем у рад и обуком
корсника је: Културни центар Горњи Милановац, сала за приказивање филмова, Кнеза
Милоша 11, 32300 Горњи Милановац.
Организацију транспорта до места испоруке и пробне монтаже преносне опреме са
пуштањем у рад и обуком корсиника врши Понуђач на свој терет, односно испорука ће
се вршити превозом кога обезбеђује и плаћа Понуђач.
Комплете каблова за повезивање опреме и за напајање опреме приликом пробне
монтаже преносне опреме са пуштањем у рад и обуком корисника обезбеђује
Наручилац.
9.6 Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) 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.
9.7 Захтеви у погледу квалитета и контроле квалитета и квантитета
Понуђач се обавезује да обезбеди понуђени квалитет предмета јавне набавке у складу
са својом понудом, стандардима и нормативима за ову врсту добара.
Карактеристике добара која су предмет набавке:
 нова, оригинална добра,
 исправна, некоришћена добра,
 произведена према документацији произвођача, са декларацијом о квалитету
производа,
 за свако добро које је предмет набавке мора бити наведена година производње.
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Квалитативни и квантитативни пријем извршиће Комисија Наручиоца приликом
пријема и пробне монтаже преносне опреме са пуштањем у рад и обуком корисника.
Након пријема и пробне монтаже преносне опреме са пуштањем у рад и обуком
корсника ради квалитативног и квантитативног пријема Комисија ће сачинити
Записник о квалитативном и квантитативном пријему, који мора бити потписан и
оверен од стране овлашћених лица Понуђача и Наручиоца.
Понуђач преузима потпуну одговорност за квалитет добара која су предмет јавне
набавке. Уколико се констатује да добара нису комплетна или да одступају од
Спецификације са техничким карактеристикама, Понуђач је дужан да повуче
неодговарајућу робу (добра) и испоручи и монтира одговарајућу робу у року од 10
дана, без зарачунавања трошкова.
Комисија неће вршити пријем оштећеног, неупакованог добра или добра које не
задовољава неопходне техничке карактеристике, или уколико постоје одступања у
количини добара.
9.8 Захтеви у погледу достављања техничке документације са техничком
спецификацијом (техничким карактеристикама) понуђеног добра за позиције
(РБ): 1, 2, 3, 4 ,5 6, 9, 10, 11, 12 из Tехничких карактеристика (спецификације)
предмета јавне набавке
Понуђач је дужан да уз понуду за понуђена добра достави техничку документацију
(брошуру, проспект, каталог, и слично) са техничком спецификацијом (техничким
карактеристикама) понуђеног добра за позиције (РБ): 1, 2, 3, 4 ,5 6, 9, 10, 11, 12 из
Техничких карактеристика (спецификације) предмета јавне набавке.
Наведена документација може бити оригинал или фотокопија.
Уколико понуђач не достави техничку документацију (брошуру, проспект, каталог, и
слично) са техничком спецификацијом (техничким карактеристикама) понуђеног добра
за позиције (РБ): 1, 2, 3, 4 ,5 6, 9, 10, 11, 12 из Техничких карактеристика
(спецификације) предмета јавне набавке, наручилац ће приликом прегледа и оцене
понуда, такву понуду оценити као понуду која ограничава, односно условљава права
наручиоца. Понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
9.9 Захетви у погледу техничких карактеристика (спецификације)
У Техничким карактеристикама (Спецификацији) наведене су минималне техничке
карактеристике које морају бити испуњене.
Уколико понуђач не понуди добра која задовољавају наведене минималне техничке
караткеристике, наручилац ће приликом прегледа и оцена понуда, такву понуду
оценити као неодговарајућу.
Наручилац потврђује да ће прихватити као одговарајућу понуду која садржи добра са
бољим техничким карактеристикама од наведених.
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10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цене у понуди морају бити исказане у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке
број 1.1.1/59, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату
вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона о јавним набавкама.
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 порески обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине Министарства енергетике, развоја и заштити 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
Средства финансијског обезбеђења:
Наручилац је предвидео врсту средстава финансијског обезбеђења којима понуђачи
обезбеђују испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, као и испуњење својих
уговорних обавеза.
Понуђач коме буде додељен уговор, обавезан је да на дан закључења Уговора преда
Наручиоцу, сопствене бланко потписане и оверене менице са меничним овлашћењима,
као гаранцију за уредно испуњење свих уговорних обавеза, и то:
- за повраћај авансног плаћања у висини уговореног аванса,
- за добро извршење посла - у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са
роком важности 30 дана дуже од рока за испоруку предмета јавне набавке са пробном
монтажом преносне опреме са пуштањем у рад и обуком корисника.;
- за отклањање недостатака у гарантном року - у висини од 10% од вредности уговора
без ПДВ-а, са роком важности 5 дана дуже од гарантног рока;
Сопствене бланко менице и менична овлашћења морају бити потписани од стране
одговорног лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа код пословних
банака.
Менице морају бити регистроване у Регистру меница Народне банке Србије, а као
доказ изабрани понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница,
овереног од пословне банке изабраног понуђача.
Понуђач истовремено са предајом сопствених бланко потписаних и оверених меница
са меничним овлашћењима, предаје Наручиоцу и копију картона депонованих потписа
као и копију захтева за регистрацију меница овереног од стране пословне банке
понуђача.
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Менице са меничним овлашћењима биће поднете на наплату уколико понуђач не
извршaва своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
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 ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА
Заинтересовано лице може у писаном облику путем поште на адресу наручиоца:
Културни центар Горњи Милановац, Трг кнеза Михаила 1. 32300 Горњи Милановац,
електронским путем на e-mail: office@kcgm.org.rs, или факсом на број (032)720 425
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем
понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда. 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 поштом, телефаксом или путем електронске поште и истовремено ће
ту информацију доставити свим другим лицима која су примила конкурсну
документацију и објавити је на Порталу јавних набавки и на сајту Наручиоца.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде
упућују се са напоменом ”Захтев за додатним информацијама или појашњењима
конкурсне документације - за јавну набавку број 1.1.1/59“.
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 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 предвиђен
чланом 20. Закона.
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. Наручилац може да врши контролу (увид) код
понуђача односно његовог подизвођача (члан 93. Закона о јавним набавкама).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерен рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући
наручиоцу контролу 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 понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, нaручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
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16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ
РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет
набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу
буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу
банкарску гаранцију за добро извршење посла која ће бити са клаузулама: безусловна и
платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у
висини од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ-а са роком важности који је 30
(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла Ако се за време
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске
гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума:
НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ
ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ НАЈНИЖОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија
понуда биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У
случају истог понуђеног гарантног рока биће изабрана понуда оног понуђача који је
понудио краћи рок испоруке.
19. 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, затити животне средине,
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (Образац Изјаве из
поглавља V, одељак 3).
20. КОРИШЋЕЊЕ
ПАТЕНТА
И
ОДГОВОРНОСТ
ЗА
ПОВРЕДУ
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патента као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,
или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на
на e-mail: office@kcgm.org.rs или факсом на број (032) 720 425 или препорученом
пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог
поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није
другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све
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учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву
на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека
рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају
подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права
је 5 дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења
претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха:
Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник:
Буџет Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138-167. Закона о јавним
набавкама.
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у
року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из
члана 149. Закона о јавним набавкама.
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. Закона о
јавним набавкама.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
наручилац може да закључу уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
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ПОГЛАВЉЕ

VII

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ ФИНАНСИЈСКЕ
ПОНУДЕ ПО ЈЕДИНИЦИ МЕРЕ (СТРУКТУРА ЦЕНЕ)
садржи 1), 2), 3), 4) и 5)

Понуда бр.__________________од _________________године за јавну набавку добара:
ДИГИТАЛНА ОПРЕМА ЗА РАЗВОЈ ТЕХНИЧКЕ БАЗЕ БИОСКОПА, ЈН бр. 1.1.1/59
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача
Адреса и седиште понуђача
Матични број понуђача
Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ)
Име особе за контакт
Електронска адреса понуђача (e-mail)
Телефон
Факс
Број рачуна понуђача и назив банке
Лице овлашћено за потписивање
уговора

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

Напомена: Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.
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2) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив подизвођача
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

2)

Назив подизвођача
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 копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача.
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3) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1) Назив учесника у заједничкој понуди
Адреса
Матични број
Порески идентификациони број
Име особе за контакт
2) Назив учесника у заједничкој понуди
Адреса
Матични број
Порески идентификациони број
Име особе за контакт
3) Назив учесника у заједничкој понуди
Адреса
Матични број
Порески идентификациони број
Име особе за контакт

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
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4)
ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 1.1.1/59:
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА: ДИГИТАЛНА ОПРЕМА ЗА РАЗВОЈ ТЕХНИЧКЕ БАЗЕ
БИОСКОПА
ВРСТА ПОСТУПКА: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Вредност понуде изражена у динарима цена без ПДВ-а:
Словима:
ПДВ:
Вредност понуде изражена у динарима цена са ПДВ-ом:
Словима:

- Рок за испоруку предмета јавне набавке са пробном монтажом преносне опреме са
пуштањем у рад и обуком корисника износи:
__________ (словима:__________________________) дана од дана закључења уговора.
- Гарантни рок: __________________ месеца од дана квантитативног и квалитативног
пријема добара.
- Начин и рок плаћања је:
- Аванс 60%: три дана након закључења Уговора и пријема авансног рачуна;
- Преосталих 40%: осам дана од дана пријема рачуна и потписивања Записника
о квалитативном и квантитативном пријему.
- Рок важења понуде (не сме бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда):
__________ (словима:__________________________) дана од дана отварања понуда.

Датум:

МП

__________________

Понуђач:
__________________

Напомена:
Образац понуде са Обрасцем финансијске понуде по јединици мере (структура цене)
понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци
који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача може да се определи да Образац понуде са Обрасцем финансијске понуде по
јединици мере (структура цене) 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 са Обрасцем финансијске
понуде по јединици мере (структура цене).
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5) ОБРАЗАЦ ФИНАНСИЈСКЕ ПОНУДЕ ПО ЈЕДИНИЦИ МЕРЕ (СТРУКТУРА ЦЕНЕ)

5

Преносни 2-појаснi screen звучнички систем са
ниско-тонским звучником 15“, називне снаге
600W/8Ω или веће, ефиканости 98 dB SPL
(1W/1m) или веће, фреквенцисјког опсега 55 Hz 19 kHz (- 10 dB) или ширег и углом зрачења 90Ox
50O (H x V) или ширег
Преносни subwoofer звучнички систем са нискотонским звучником 18“ називне снаге 800W/8Ω
или веће, фреквенцијског опсега 35 - 250Hz (- 10
dB) или ширег и ефиканости 95 dB SPL (1W/1m)
или веће
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1 комад

3

Појачавач снаге 2 x 450W/8Ω или веће снаге за
screen и subwoofer звучнике у кућишту 19" са
симетричним улазима, DSP контролером, сигнал
индикаторима на предњој страни и заштитама
излазног степена

Цена по јединици
са ПДВ-а

2 комада

2

Појачавач снаге 2 x 300W/8Ω или веће снаге за
surround звучнике у кућишту 19" са
симетричним улазима, DSP контролером, сигнал
индикаторима на предњој страни и заштитама
излазног степена

Цена по јединици
без ПДВ-а

3 комада

1

Дигитални аудио cinema surround процесор у 7.1
формату са аутоматском детекцијом и
декодирањем DOLBY Cinema дигиталних и
аналогних формата са AES/EBU и SPDIF
дигиталним улазима, вишеканалним аналогним
аудио улазима и излазима и прикључцима за
ETHERNET, USB и даљинске команде

4

ПРОИЗВОЂАЧ, КАТАЛОШКИ БРОЈ ИИ
ДРУГЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

3 комада

ОПИС

1 комад

Р
Б

Кол. и јед. мере

Напомена: Образац финансијске понуде по јединици мере (структура цене) понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу
наведени.
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Укупна цена без
ПДВ-а

Укупна цена са
ПДВ-ом

Футрола за два трипод статива из позиције (РБ) 7

9

TP предајник за пренос HDMI сигнала са
прибором за уградњу (за пренос сигнала до
видео пројектора)

12

TP пријемник за пренос HDMI сигнала са
прибором за уградњу (за пренос сигнала до
видео пројектора)

1 комад

13

Подни носач видеопројектора са телескопским
Ал-ногицама промењиве висине до максимално
1,4 m, носивости 40 кг
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1 комад

11

1 комад

10

LCD или DLP видеопројектор минималног
осветљаја 6200 АНСИ Лумена у WUXGA (1920 х
1200) резолуцији са контрастом 2000:1 или
већим, улазима: HDMI, D-Sub, LAN и USB у
комплету са zoom објективом 1,7-2,4:1 или
сличним за удаљеност поројектора од 20 до 23
метра од екрана из позиције (РБ) 10 и пратећим
прибором
Преносни пројекциони екран у формату 16:9
дијагонале 220" (димензија слике 274 x 488 cm)
са црним рубом и перфорираном акустички
транспарентном
пројекционом
површином.
Екран се испоручује са Ал-рамом, пратећим
прибором и преносним коферима.

9 комада

8

5 комада

Подни трипод статив промењиве висине до
максимално 2,2 m за ношење звучничких
система тежине до 30 кг

1 комада

7

1 комада

6

Преносни 2-појасни surround звучнички систем
са ниско-тонским звучником 12“ називне снаге
250W/8Ω или веће, ефиканости 94 dB SPL
(1W/1m) или веће, фреквенцијског опсега 55 Hz
- 19 kHz (- 10 dB) или ширег и углом зрачења
90Ox 50O (H x V) или ширег

6 комада

Културни центар Горњи Милановац
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15

Flight case - преносни ормар 19"/16HE у
комплету са прикључним панелима, ожичењем,
ЕЕ разводом и прибором према техничком
решењу Понуђача

16

Пробна монтажа преносне опреме са пуштањем
у рад и обуком корисника

1 комад

Прибор и адптери за уградњу мултимедијалне
опреме у ормар 19"

М

14

комплет

Културни центар Горњи Милановац

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а
ПДВ
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом

Датум:

МП

Понуђач:

__________________

__________________
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ПОГЛАВЉЕ

МОДЕЛ УГОВОРА

VIII

УГОВОР
Закључен у између:
Наручиоца: Установе за културу, уметност и ваншколско образовање КУЛТУРНИ
ЦЕНТАР ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, са седиштем у Горњем Милановцу, Трг кнеза
Михаила 1, 32300 Горњи Милановац, матични број 7193459, ПИБ 101152990, коју
заступа Драган Арсић, директор (у даљем тексту: КУПАЦ – НАРУЧИЛАЦ)
и
__________________________________________________________________________
са седиштем у _______________________, улица _______________________ ,бр _____
ПИБ: _______________, Матични број : _______________
Број рачуна: _________________ Назив банке __________________
Телефон ____________________ Телефакс _________________
Кога заступа ________________________ ( понуђач попуњава наведене податке )
(у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ – ПОНУЂАЧ)
Основ уговора:
ЈАВНА НАБАВКА број 1.1.1/59
Врста поступка: јавна набавка мале вредности.
Број и датум одлуке о додели уговора ______________________ (уписује Наручилац)
Понуда изабраног Понуђача бр. _________ од ________________(попуњава Понуђач)
У даљем тексту уговора заједнички назив: уговорне стране
Уговорне стране констатују:
ПРЕДМЕТ УГОВОРА је набавка добара: ДИГИТАЛНА ОПРЕМА ЗА РАЗВОЈ
ТЕХНИЧКЕ БАЗЕ БИОСКОПА, по спроведеном поступку јавне набавке мале
вредности добара, редни број јавне набавке 1.1.1/59
Предмет јавне набавке детаљно је дефинисан у техничким карактеристикама
(спецификацији) из конкурсне документације за предметну јавну набавку.
Уговорне стране констатују:
 Понуђач је дана ___________________ 2014. године поднео Понуду бр.
__________ од _______________ године (понуђач уписује свој заводни број и
датум),
 Понуда је заведена код Наручиоца под бројем ____________ од _____________
године (понуђач не попуњава овај податак), која се сматра саставним делом
овог уговора.
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ДЕО МОДЕЛА УГОВОРА уколико:
- Продавац извршење јавне набавке делимично поверава подизвођачу и то:
назив подизвођача ________________________________________________________,
са седиштем ____________________________________ ПИБ : __________________,
матични број: _______________ за-(навести): _________________________________,
и у ком %: ________.
- Уколико понуду подноси група понуђача:
заједнички са чланом групе понуђача, навести назив:
________________________________________________________________________,
са седиштем_____________________________ ПИБ: ____________________, матични
број:______________________.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:
Члан 1.
Предмет овог уговора је испорука опреме (добара) - ДИГИТАЛНА ОПРЕМА ЗА
РАЗВОЈ ТЕХНИЧКЕ БАЗЕ БИОСКОПА.
Члан 2.
Понуђач се обавезује да у циљу реализације предмета јавне набавке мале вредности
испоручи, изврши пробну монтажу преносне опреме са пуштањем у рад и изврши
обуку, у складу са датом понудом, важећим прописима, техничким нормативима и
обавезним стандардима који важе за ову врсту опреме.
Члан 3.
Понуђач се обавезује да Наручиоцу омогући стални надзор над извршењем уговорне
обавезе из члана 1. овог Уговора, контролу да ли се иста врши према Уговору и
условима дефинисаним у Конкурсној документацији.
Члан 4.
Наручилац обезбеђује Комисију за квалитативни и квантитативни пријем приликом
испоруке предмета јавне набавке са пробном монтажом преносне опреме са пуштањем
у рад и обуком корисника.
Члан 5.
Извршилац се обавезује да обавезу из члана 1. овог уговора изаврши у року од
_______ дана закључења Уговора.
Место испоруке и пробне монтаже преносне опреме са пуштањем у рад и обуком
корисника је: Културни центар Горњи Милановац, сала за приказивање филмова,
Кнеза Милоша 11. 32300 Горњи Милановац.
Наручилац се обавезује да обезбеди комплете каблова за повезивање и напајање
опреме приликом пробне монтаже преносне опреме са пуштањем у рад и обуком
корсника.
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Члан 6.
Понуђач се обавезује да Наручиоцу на дан потписивања уговора достави одговарајућа
средства финансијског обезбеђења - сопствене бланко потписане и оверене менице са
меничним овлашћењима, као гаранцију за уредно испуњење свих уговорних обавеза, и
то:
- за повраћај авансног плаћања у висини уговореног аванса,
- за добро извршење посла - у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са
роком важности 30 дана дуже од рока за испоруку предмета јавне набавке са пробном
монтажом преносне опреме са пуштањем у рад и обуком корисника.;
- за отклањање недостатака у гарантном року - у висини од 10% од вредности уговора
без ПДВ-а, са роком важности 5 дана дуже од гарантног рока;
Сопствене бланко менице и менична овлашћења морају бити потписани од стране
одговорног лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа код пословних
банака.
Менице морају бити регистроване у Регистру меница Народне банке Србије, а као
доказ изабрани понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница,
овереног од пословне банке изабраног понуђача.
Понуђач истовремено са предајом сопствених бланко потписаних и оверених меница
са меничним овлашћењима, предаје Наручиоцу и копију картона депонованих потписа
као и копију захтева за регистрацију меница овереног од стране пословне банке
понуђача.
Менице са меничним овлашћењима биће поднете на наплату уколико понуђач не
извршaва своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
у складу са Конкурсном документацијом Наручиоца број 1.1.1/59-5.
Члан 7.
Наручилац се обавезује да Извршиоцу за извршену испоруку и пробну монтажу
преносне опреме са пуштањем у рад и обуком корсиника плати надокнаду у износу од:
________________________, (словима: _________________________________________
________________________________________________________________) без ПДВ-а,
односно ________________________, (словима:_________________________________,
________________________________________________________________) са ПДВ-ом.
Плаћање ће се извршити на текући рачун Понуђача-Извршиоца број ________________
код _________________ банке у корист __________________________ , и то:
- Аванс 60%: три дана након закључења Уговора и пријема авансног рачуна;
- Преосталих 40%: осам дана од дана пријема рачуна и потписивања Записника
о квалитативном и квантитативном пријему.
Члан 8.
Гарантни рок за испоручена добра износи ______ месеца. Испоручилац је дужан да у
гарантном року о свом трошку отклони све уочене и пријављене недостатке у погледу
квалитета и квантитета испоручених добара у складу са Конкурсном документацијом
број 1.1.1/59-5.
Уколико Извршилац не поступи по захтевима Наручиоца, Наручилац има право да на
терет Извршиоца отклони утврђене недостатке ангажовањем трећег лица.
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Члан 9.
Извршилац је обавезан да предузме мере техничке заштите за ову врсту добара, у
свему према одредбама прописа о заштити на раду.
Члан 10.
Уколико Извршилац не поштује уговорени рок својом кривицом платиће Наручиоцу
уговорену казну у износу од 0,5% укупне уговорене вредности за сваки дан
закашњења, с тим што укупна уговорна казна не може бити већа од 5% укупне цене.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.
Саставни део овог Уговора је:
- Конкурсна документација број 1.1.1/59-5 – ЈНМВ - добра,
- Понуда понуђача бр. _________/2014 од ____________ 2014. године.
Члан 12.
На сва питања која нису регулисана овим уговором примењују се одредбе Закона о
облигационим односима и других одговарајућих прописа.
Члан 13.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања, од стране овлашћених лица уговорних
страна.
Члан 14.
Било какав спор који настане, или се односи на овај уговор, а који се не може решити
на други начин, биће предат под надлежност Привредног суда у Чачку.
Члан 15.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерака за обе
уговорне стране.
Члан 16.
Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне
одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

ПОНУЂАЧ
_________________________

НАРУЧИЛАЦ
Културнуи центар Горњи Милановац
_______________________
Драган Арсић, директор

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне
набавке доставити доказ негативне референце.
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ПОГЛАВЉЕ

IX

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. Став 1. Закона понуђач _________________(навести назив
понуђача) доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како
следи у табели:

Ред. Бр.
1.
2.
3.
4.
5.

ВРСТА ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ИЗНОС ТРОШКА

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 уколико их је наручилац тражи и под условом да је понуђач
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
___________________

Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно
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ПОГЛАВЉЕ

X

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, понуђач__________________(навести назив и име
понуђача) даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке мале вредности добара број 1.1.1/59: ДИГИТАЛНА ОПРЕМА
ЗА РАЗВОЈ ТЕХНИЧКЕ БАЗЕ БИОСКОПА , поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

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.
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