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 КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Трг кнеза Михаила бр. 1

32300 Горњи Милановац

Телефон: 032/711 118 

e-mail: office@kcgm.org.rs

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA
ЈНМВ бр. 1.2.1/1

Услуге организације ревијалног програма на манифестацији “Сабор виолиниста Србије” у

Прањанима 2019.

Општи део Датум и време:

Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности

Крајњи рок за достављање понуда: 24.07.2019. године до 13,00 часова

Јавно отварање:      24.07.2019. године у 13,10 часова
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ЈНМВ бр. 1.2.1/1 – Услуге организације ревијалног програма на манифестацији “Сабор

виолиниста Србије” у Прањанима 2019.

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“,  бр. 124/2012,

14/2015  и  68/2015)  и  члана  2.  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  мале

вредности, бр.1.2.1/1-1 од 16.7.2019. и Решења о образовању комисије,  бр.  1.2.1/1-2 од

16.7.2019. наручилац је припремио

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку Услуге организације ревијалног

програма на манифестацији “Сабор виолиниста Србије” у Прањанима 2019.

         

Бр. ЈН 1.2.1/1

САДРЖАЈ

                                                                                        

Редни

број

                                         Страна

I Општи подаци о јавној набавци 3

II Подаци о предмету јавне набавке 4

III Спецификација 5 - 6

IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона 

и упутство како се доказује испуњеност тих услова

7 - 9

V Упутство понуђачима како да сачине понуду      10 - 16

VI Oбразац понуде      17 - 22

VII Модел уговора      23 - 25

VIII Образац трошкова припреме понуде          26

IX Образац изјаве о независној понуди          27

Х Изјава понуђача да ће извршење поверити подизвођачу          28

ХI Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду 29-30

 

Укупан број страна: 30
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

(1) Назив, адреса и интернет страница наручиоца

Наручилац: Културни центар  Горњи Милановац 

Адреса: Трг кнеза Михаила бр.1, 32300 Горњи Милановац.

Интернет страница: www.kcgm.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

(3) Предмет јавне набавке (добра, услуге или радови)

Предмет јавне набавке бр. 1.2.1/1 су услуге

4)  Поступак  се  спроводи ради закључења уговора о јавној  набавци или оквирног

споразума.

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

 (5) Контакт (лице или служба)

Лице ѕа контакт:Весна Банашевић, тел. 032/711 118; 

адреса електронске поште:office@kcgm.org.rs

II   ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
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(1) Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Предмет јавне набавке бр. 1.2.1/1 су услуге – Услуге организације ревијалног програма на 

манифестацији” Сабор виолиниста Србије у Прањанима 2019.”

Назив и ознака из општег речника набавке је шифра: 

           79953000 – услуге организовања фестивала

(2) Опис партије уколико је јавна набавка обликована по партијама, назив и

ознака из општег речника набавке

 Предметна набавка није обликована по партијама.

III СПЕЦИФИКАЦИЈА

врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуга
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 Набавка  услуге Организације ревијалног програма на манифестацији” Сабор виолиниста

Србије” у Прањанима 2019.

�� Изнајмљивање опреме:

� Наткривена сценска бина , алуминијумске решеткасте конструкције са електромоторима за 

нивелацију висине и MASH платнима са задње и бочних страна која служе за заштиту од 

временских утицаја, димензија 10 x 10 метара
� Kонцертна расвета састављена од 32 уређаја најновије генерације , која садржи покретне 

уређаје и статично “бело” светло за публику. Уређаји су LED PAR 64 (54x3), BEAM 300 и 230, 

LED WASH moving light, PC teathar light.
� Разгласни систем реномираног светског произвођача који по фабричкој декларацији може да 

покрије простор предвиђен да прими до 5000 посетилаца. 

� ЛЕД екран високе резолуције димензија 24м2 PITCH 10 мм. 

�  Заштитна ограда укупне дужине 50 метара. 
� Kомплетна техника неопходна за аудио и видео режију наступа ( режија за аудио и видео 

реализацију програма са аудио миксер MIDAS M32 , DMX mier 1024

2. Техничка подршка

� Превоз, монтажа и демонтажа опреме;

� Тонска припрема и реализација наступа;
� Видео продукција наступа;

� Техничка подршка при реализацији наступа;

3. Организација наступа извођача ( превоз,смештај, припреме наступа ) на 

манифестацији Сабор виолиниста Србије

петак, 16.08.2019.г.

а) од  20,30 до 22,00 - комплетна организација концерта Перице Васића са пратећим оркестром,
програм у трајању од мин. 90 мин.

субота, 17.08.2019.г.

а) од  18,30 до  19,30 - комплетна организација концерта Перице Васића са пратећим оркестром,

програм у трајању од мин. 60 мин.

б) од 19,30 до 20,30 - комплетна организација концерта Момчила Моме Станојевића са пратећим

оркестром , програм у трајању од мин. 60 мин.

недеља, 18.08.2019.г

а) од  19,30 до  20,00 - комплетна организација концерта Перице Васића са пратећим оркестром,

програм у трајању од мин. 30 мин.

б) од  20,00 до 21,30 - комплетна организација концерта  Наде Топчагић са пратећим оркестром ,
програм у трајању од мин. 90 мин.
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НАПОМЕНА: Сва опрема са спецификације мора бити постављена и инсталирана 

најкасније 16.08.2019.године до 12,00 часова на фудбалском стадиону у Прањанима. Понуђач 

је обавезан да уз понуду достави документ којим доказује да је овлашћен од извођача 

наведених у спецификацији за заступање у поступку јавне набавке.

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА И  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Страна 6 од 30



ЈНМВ бр. 1.2.1/1 – Услуге организације ревијалног програма на манифестацији “Сабор

виолиниста Србије” у Прањанима 2019.

 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА

 1.1.    Обавезни услови   за учешће у поступку јавне набавке сходно члану 75. Закона о

јавним набавкама

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као

члан организоване криминалне групе,  да није  осуђиван за кривична дела против

привреде,  кривична  дела  против животне  средине,  кривично  дело  примања или

давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3) Да  је  измирио  доспеле  порезе,  доприносе  и  друге  јавне  дажбине  у  складу  са

прописима  Републике  Србије  или  стране  државе  када  има  седиште  на  њеној

територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

4) 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  нема  забрану  обављања

делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

2.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

              

IV. 2.2.  Доказивање испуњености додатних   услова   за учешће у поступку јавне 

набавке из члана 7  6  . Закона     на начин одређен у конкурсној документацији.

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са

чл.  77.  став  4.  Закона,  понуђач  доказује  достављањем  Изјаве  којом  под  пуном

материјалном  и  кривичном одговорношћу  потврђује  да  испуњава  услове  за  учешће  у

поступку јавне набавке из чл. 75. и 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.

3.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач ___________________________________________________________________ из 

___________________________________, ул.___________________________, са матичним 

бројем_______________________, ПИБ _________________, испуњава све услове из чл. 
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75. и 76. Закона, као и услове утврђене конкурсном документацијом за учешће у поступку 

јавне набавке услуга  бр. 1.2.1/1 –  Услуге организације ревијалног програма на 

манифестацији “Сабор виолиниста Србије у Прањанима 2019.”

 и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против

привреде,  кривична дела против животне средине,  кривично дело примања или

давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3) Да  је  измирио  доспеле  порезе,  доприносе  и  друге  јавне  дажбине  у  складу  са

прописима  Републике  Србије  или  стране  државе  када  има  седиште  на  њеној

територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

4) 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  нема  забрану  обављања

делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

Место _________________  
Датум ________________

                                                        М. П.                 потпис овлашћеног лица

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

4. 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

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________ у поступку јавне набавке 

услуга бр. 1.2.1/1 –Услуге организације ревијалног програма на манифестацији “Сабор 

виолиниста Србије у Прањанима 2019”. испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно 

услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
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2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као

члан организоване криминалне групе,  да није  осуђиван за кривична дела против

привреде,  кривична  дела  против животне  средине,  кривично  дело  примања или

давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3) Да  је  измирио  доспеле  порезе,  доприносе  и  друге  јавне  дажбине  у  складу  са

прописима  Републике  Србије  или  стране  државе  када  има  седиште  на  њеној

територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

4) 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  нема  забрану  обављања

делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

Место:_____________                                                                                 Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                                  _____________________

Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем, Изјава мора  бити  потписана од

стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

5. Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке-

ДОКАЗ:веродостојни  документ(  овлашћење,пуномоћје  или  уговор)  за  заступање

извођача у наведеној спецификацији. 

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
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1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена:

Понуда мора бити састављена на српском језику.

2. Посебни захтеви у погледу начина 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: Културни центар Горњи Милановац, Трг кнеза Михаила 

бр.1, 32300 Горњи Милановац, са назнаком:  понуда за јавну набавку услуга Услуге 

организације ревијалног програма на манифестацији “Сабор виолиниста Србије у 

Прањанима 2019” - НЕ ОТВАРАТИ”. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца

до 24.7.2019. до 13 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.

      3.   Партије

Предметна јавна набавка није обликована у више целина (партија).

4. Понуда са варијантама 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

5. Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона

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:  Културни центар Горњи

Милановац, Трг кнеза Михаила бр.1, 32300 Горњи Милановац, са назнаком:
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„Измена понуде за јавну набавку услуга бр. 1.2.1/1 –”Услуге организације ревијалног 

програма на манифестацији “Сабор виолиниста Србије у Прањанима 2019.” - НЕ 

ОТВАРАТИ”. 

  или

„Допуна понуде за јавну набавку услуга бр. 1.2.1/1 –”Услуге организације ревијалног 

програма на манифестацији “Сабор виолиниста Србије” у Прањанима 2019.” - НЕ 

ОТВАРАТИ”. 

   или

„Опозив понуде за јавну набавку услуга бр. 1.2.1/1 –Услуге организације ревијалног 

програма на манифестацији “Сабор виолиниста Србије у Прањанима 2019.” - НЕ 

ОТВАРАТИ”. 

  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга бр. 1.2.1/1 – ”Услуге организације 

ревијалног програма на манифестацији “Сабор виолиниста Србије у Прањанима 2019.” - 

НЕ ОТВАРАТИ”. 

             

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду

подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и

навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда  понуђач  не може да повуче нити да мења своју

понуду.

6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

Понуђач може да поднесе 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, 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  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   конкурсној документацији,  у  складу  са  упутством  како  се  доказује

испуњеност услова .
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Понуђач  у  потпуности  одговара  наручиоцу  за  извршење  обавеза  из  поступка  јавне

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради

утврђивања испуњености тражених услова.

     8) Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду  подноси група  понуђача,  саставни део  заједничке  понуде  је  споразум

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне

набавке, а који садржи:

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и

који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

 Група  понуђача  је  дужна  да  достави  све  доказе  о  испуњености  услова  који  су

наведени  у  конкурсној документацији,  у  складу  са  упутством  како  се  доказује

испуњеност услова .

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга  може  поднети  понуду  самостално,  у  своје  име,  а  за  рачун  задругара  или

заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о

јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

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 се извршити  у року од 45 дана од дана испостављања рачуна 

9.2. Захтев у погледу рока -рок важења понуде: 

Рок важења понуде је минимум 30 дана од јавног отварања понуда.  

9.3. Захтев у погледу места извршења услуге: 

Пружилац услуге је у обавези да предметну услугу изврши на дефинисаној локацији на 

којој се одржава манифестација коју спроводи Наручилац и то према временском 

распореду и начину ближе описаном у спефицификацији услуга.

 9.4.Пружилац услуге  Организације ревијалног програма на манифестацији “Сабор 

виолиниста Србије у Прањанима 2019.” је одговоран за квалитет услуге,а такође је у 

обавези да прихвати благовремену рекламацију Наручиоца и отклони недостатке на лицу 

места у договору са Наручиоцем.

       10)  Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 

свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се 

за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати. 

Страна 12 од 30



ЈНМВ бр. 1.2.1/1 – Услуге организације ревијалног програма на манифестацији “Сабор

виолиниста Србије” у Прањанима 2019.

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 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.

Позив за подношење понуде није објављен на страном језику.

12) Подаци  о  врсти,  садржини,  начину  подношења,  висини  и  роковима

обезбеђења испуњења обавеза Понуђача

/////

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 понуде

Заинтересовано  лице  може,  у  писаном  облику  (путем  поште  на  адресу  наручиоца,

електронске  поште  на  е-маил:  office@kcgm.org.rs)  тражити  од  наручиоца  додатне

информације  или појашњења у вези са припремањем понуде,  при чему може да укаже

наручиоцу  и  на  евентуално  уочене  недостатке  и  неправилности  у  конкурсној

документацији, 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  и  указивањем  на  евентуално  уочене

недостатке и неправилности у конкурсној документацији,  одговор објавити на Порталу

јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације  или појашњења упућују  се  са напоменом  „Захтев  за  додатним

информацијама  или  појашњењима  конкурсне  документације  (и  указивањем  на

евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији), ЈН бр.

1.2.1/1”.

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. 
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Тражење  додатних  информација  или  појашњења  у  вези  са  припремањем  понуде

телефоном није дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 

Закона.

   15)  Обавештење  о  начину  на  који  се  могу  захтевати  додатна  објашњења  од

понуђача после отварања понуда и вршити 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) Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се налазе на

списку негативних референци

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ о постојању негативне референце у

складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама.

Наручилац  ће  понуду  понуђача  који  је  на  списку  негативних  референци  одбити  као

неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио

негативну референцу. 

Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну

референцу, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза.

Вредност додатног обезбеђења не може бити већа од 15% од понуђене цене.

17) Критеријум за доделу уговора

 Критеријум за избор најповољније понуде  је најнижа понуђена цена под условом

да су испуњени сви остали услови наведени у конкурсној документацији. 

18)  Елементи  критеријума  на  основу  којих  ће  наручилац  извршити  доделу

уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће доделити

уговор оном понуђачу који је понудио краћи рок испоруке.
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  19) Обавештење о томе да је понуђач или кандидат дужан да при састављању своје

понуде наведе да је поштовао 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

Понуђач је дужан да достави потписану и оверену изјаву којом под пуном материјалном и

кривичном одговорношћу потврђује да је приликом састављања понуде поштовао важеће

прописе о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као

и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 

   20)  Коришћење  патената  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.

 21) Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача и

навођење броја рачуна на који је подносилац захтева приликом подношења захтева

дужан да уплати таксу одређену Законом

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач,  односно свако заинтересовано лице

који има интерес за доделу уговора, у овом поступку јавне набавке и који је претрпео или

би  могао  да  претрпи  штету  због  поступања  наручиоца  противно  одредбама  Закона  о

јавним набавкама (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев  за  заштиту  права  подноси  се  наручиоцу,  а  копија  се  истовремено  доставља

Републичкој комисији.  Захтев  за заштиту права се доставља непосредно, електронском

поштом на е-маил office@kcgm.org.rs, или препорученом пошиљком са повратницом. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против

сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење

понуда  или  конкурсне  документације  сматраће  се  благовременим  ако  је  примљен  од

стране наручиоца 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. овог закона

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 4. овог одељка (рок 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  и  одлуке  о  обустави  поступка,  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 захтева из става 4. и 5. овог одељка (рокови из

става 3. и 4. члана 149. ЗЈН), 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.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних

набавки и на својој интернет страници најкасније  у року од два дана од дана пријема

захтева за заштиту права, које садржи потребне податке  из ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је  дужан  да  на  рачун  буџета  Републике  Србије

уплати таксу у износу од 60.000 динара.

Број рачуна: (број- 840-30678845-06), 

Позив на број: (број или ознака јавне набавке),

Сврха плаћања: ЗЗП, Назив наручиоца, број или ознака јавне набавке

Корисник: Буџет Републике Србије.

Поступак заштите права у псотупцима јавних набавки прописан је чл. 138. до 167. ЗЈН.

22) Обавештење да ће уговор бити закључен у року од осам дана од истека рока за

подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року

од осам 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

1) Понуда бр          ___  од  ___________  2019. године, за јавну набавку услуга
Услуге организације  ревијалног програма на  манифестацији  “Сабор  виолиниста
Србије у Прањанима 2019. “ редни број ЈНМВ 1.2.1/1.

                             

Општи подаци о понуђачу:

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број  (ПИБ):

Име особе за контакт:

Телефон:

Факс:

Електронска адреса  (e-mail):

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора:

             2) Понуду дајем:     

     
       а) самостално                         
       б) заједничка понуда                  
       в) са подизвођачем

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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Подаци о подизвођачу:

1) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број: 

ПИБ:

Особа за контакт и телефон:

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач:

2) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број: 

ПИБ:

Особа за контакт и телефон:

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач:

3) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број: 

ПИБ:

Особа за контакт и телефон:

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 подизвођач
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Подаци о учеснику у заједничкој понуди:

1) Назив учесника у заједничкој 

понуди:

Адреса:

Матични број: 

ПИБ:

Особа за контакт:

Телефон/факс

e-mail:

2) Назив учесника у заједничкој 
понуди:

Адреса:

Матични број: 

ПИБ:

Особа за контакт:

Телефон/факс

e-mail:

3) Назив учесника у заједничкој 

понуди:

Адреса:

Матични број: 

ПИБ:

Особа за контакт:

Телефон/факс

e-mail:

Напомена:
Табелу  „Подаци  о  учеснику  у  заједничкој  понуди“  попуњавају само они понуђачи  који
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подносе  заједничку  понуду,  а  уколико  има  већи  број  учесника  у заједничкој  понуди  од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака,  да  се  попуни  и  достави  за  сваког  понуђача  који  је  учесник  у  заједничкој
понуди.

                                    5.   ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:

Предмет јавне набавке број ЈНМВ  бр.  1.2.1/1 –Услуге организације ревијалног програма
на манифестацији “Сабор виолиниста Србије у Прањанима 2019.” 

1. Изнајмљивање опреме:

 Наткривена сценска бина , алуминијумске решеткасте конструкције са електромоторима 

за нивелацију висине и MASH платнима са задње и бочних страна која служе за заштиту 

од временских утицаја, димензија 10 x 10 метара

- Kонцертна расвета састављена од 32 уређаја најновије генерације , која садржи покретне 

уређаје и статично “бело” светло за публику. Уређаји су LED PAR 64 (54x3), BEAM 300 и 

230, LED WASH moving light, PC teathar light.

- Разгласни систем реномираног светског произвођача који по фабричкој декларацији може

да покрије простор предвиђен да прими до 5000 посетилаца

- ЛЕД екран високе резолуције димензија 24м2 PITCH 10 мм

- Заштитна ограда укупне дужине 50 метара

Kомплетна техника неопходна за аудио и видео режију наступа ( режија за аудио и видео 

реализацију програма са аудио миксер MIDAS M32 , DMX mier 1024

2. Техничка подршка

Превоз, монтажа и демонтажа опреме

Тонска припрема и реализација наступа

Видео продукција наступа

Техничка подршка при реализацији наступа

3. Организација наступа извођача ( превоз,смештај, припреме наступа ) на 

манифестацији Сабор виолиниста Србије

петак, 16.08.2019.г.

а) од  20,30 до 22,00 - комплетна организација концерта Перице Васића са пратећим оркестром,

програм у трајању од мин. 90 мин.
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субота, 17.08.2019.г.

а) од  18,30 до  19,30 - комплетна организација концерта Перице Васића са пратећим оркестром,

програм у трајању од мин. 60 мин.

б) од 19,30 до 20,30 - комплетна организација концерта Момчила Моме Станојевића са пратећим
оркестром , програм у трајању од мин. 60 мин.

недеља, 18.08.2019.г

а) од  19,30 до  20,00 - комплетна организација концерта Перице Васића са пратећим оркестром,

програм у трајању од мин. 30 мин.

б) од  20,00 до 21,30 - комплетна организација концерта  Наде Топчагић са пратећим оркестром ,

програм у трајању од мин. 90 мин.
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Рок важења понуде

Рок важења понуде износи __________ дана од дана отварања понуда (не  краћи од 30 

дана од дана отварања понуда)

Укупна цена 

Укупна цена набавке  без ПДВ-а износи  __________________   динара.

Укупна цена набавке  са ПДВ-ом износи  __________________  динара.

Остали подаци (рок  извршења, начин  плаћања)

Плаћање  ће се извршити у року од 45 дана од дана предаје рачуна, а по извршеној 

услузи.

Место ________________                                     ПОНУЂАЧ:Датум 
________________
                                                 
         

                                                М. П.              потпис овлашћеног лица

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и  печатом

оверавају сви понуђачи из  групе  понуђача  или  група понуђача може да одреди  једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ 
  Закључен између:Услуге организације  ревијалног програма на манифестацији “Сабор
виолиниста Србије у Прањанима 2019. “

1. Kултурни центар  Горњи Милановац, Горњи Милановац, Трг кнеза Михаила број 1,

кога заступа  директор  Драган  Арсић,  као  наручиоца   (у  даљем  тексту

НАРУЧИЛАЦ),

2. ___________________________________, са седиштем у _________________, улица

_______________________________ бр. ____, ПИБ _______________, матични број

_________________,  рачун  бр.  __________________ отворен код пословне банке

______________________ које заступа директор _____________________, (у даљем

тексту:  ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГЕ).

Основ уговора:

Број ЈНМВ и датум објављивања на 

Порталу јавних набавки и на интернет 

страници  Наручиоца 

ЈНМВ бр.1.2.1/1, позив _______објављен 

на Порталу јавних набавки и на интернет

страници   Наручиоца www.kcgm.org.rs  

Број и датум одлуке о додели уговора:

      (Наведено унети код предмета)

Понуда изабраног понуђача бр. ................... од  ..........................................

     (Наведено унети код предмета)

Предмет овог Уговора је Јавна набавка услуге :“ Услуге организације ревијалног програма
на манифестацији “Сабор виолиниста Србије у Прањанима 2019.” 
ЈН бр. 1.2.1,  по спецификацији и ценама из понуде број _____ од ___________ . године.

                                                     

Члан 2. 

Обавезује  се Извршилац услуге  да изврши услугу постављања бинске и сценске

опреме  по  спецификацији  из  конкурсне  документације  за  предметну  набавку  за  дан

манифестације  16.  августа 2019.  године, на  локацији  са  обрасца  спецификације,  а  сам

положај  наведене  опреме  ће  бити  одређен  по  захтеву  Наручиоца  приликом  самог

извршења предметне услуге.

Опрема  са  спецификације мора  бити  намонтирана  пре  почетка  манифестације,

односно  најкасније  16.08.2019.године до  12,00  часова,  а  демонтажа  ће  бити  извршена

након завршетка манифестације.
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Члан 3.

Обавезује се Извршилац да изврши организацију  концерта и то :

петак, 16.08.2019.г.

а) од  20,30 до 22,00 - комплетна организација концерта Перице Васића са пратећим оркестром,

програм у трајању од мин. 90 мин.

субота, 17.08.2019.г.

а) од  18,30 до  19,30 - комплетна организација концерта Перице Васића са пратећим оркестром,

програм у трајању од мин. 60 мин.

б) од 19,30 до 20,30 - комплетна организација концерта Момчила Моме Станојевића са пратећим
оркестром , програм у трајању од мин. 60 мин.

недеља, 18.08.2019.г

а) од  19,30 до  20,00 - комплетна организација концерта Перице Васића са пратећим оркестром,

програм у трајању од мин. 30 мин.

б) од  20,00 до 21,30 - комплетна организација концерта  Наде Топчагић са пратећим оркестром ,

програм у трајању од мин. 90 мин.

                                                                Члан 4. 

Извршилац ће део јавне набавке извршити преко подизвођача 

___________________________  (назив подизвођача), и то у делу 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________ , у проценту са обрасца понуде.

                                                          

Члан 5.

Извршилац  услуге  одговара  за  квалитет  и  изглед  сцене,  расвете,  озвучења  и

комплетног музичког  и  сценског програма из понуде.  Надзор над вршењем предметне

услуге вршиће лице по избору Наручиоца.

     Члан 6.

 Наручилац нема никакве обавезе по питању чувања опреме у паузама програма и

ноћним часовима.

     Члан 7.

 Извршилац  услуге  је  обавезан  да  сачини  рачун/фактуру/ са  спецификацијом

извршених услуга и исти испостави наручиоцу услуге.

    Члан 8.

За услугу из члана 1. овог Уговора Наручилац је обавезан да исплати на текући 

рачун Извршиоца услуга број __________________________________ износ од 

___________________ динара без пдв-а, односно ____________________ динара са 

пдв-ом у року до 45 дана од достављања фактуре.

Члан 10.

Све законске и друге обавезе према извођачима, уплатом уговореног износа из члана 

8 овог Уговора, падају на терет Извршиоца услуге.
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Члан 11.

Ако  Извршилац услуге не изврши уговорену услугу  која је  дефинисана уговором,

Уговор ће  се  сматрати раскинутим,  а  извршилац услуга  дужан  је  да  надокнади  штету

насталу неизвршењем уговорних обавеза.

Клаузула  из  предходног  става  се  не  примењује  ако  је  неизвршење  услуге

проузроковано од стране Наручиоца и у случају немогућности испуњења Уговора према

Закону о облигационим односима.

Члан 12.

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог Уговора, уговорне стране

ће    покушати да реше споразумно.

Уколико спорови између уговорених страна не буду  решени   споразумно, исти се

имају решити пред стварно и месно надлежним судом.

    Члан 13.

Овај  Уговор  се  може  изменити  само  писаним  анексом,  потписаним  од  стране

овлашћених лица уговорних страна.

Члан 14.

За  све  што  није  предвиђено  овим Уговором примењиваће  се  одредбе  Закона  о

облигационим односима.

Члан 15.

   Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да 

уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

Члан 16.

Овај  Уговор  је  сачињен  у  4(четири)  истоветна  примерка  од  којих  2  (два)  за

Извршиоца услуга, а 2 (два) за Наручиоца.

 Наручилац

 КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Директор:

ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГЕ

____________________________  

 Директор:

                   Драган Арсић

                                                                                     _____________________________

_______________________________

Напомена:                      
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Модел  уговора понуђач  мора да попуни, овери печатом и потише,  чиме  потврђује  да  

је  сагласан  са  садржином модела уговора.

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

поднет  за  јавну  набавку  бр.   1.2.1/1 –“  Услуге организације  ревијалног програма на

манифестацији “Сабор виолиниста Србије у Прањанима 2019.” 

ПОНУЂАЧ  

_______________________________________________________________________

Ред.

Бр. Врста трошкова

Износ

без ПДВ-а

Износ

са ПДВ-ом

Укупни трошкови припреме понуде

У складу са чланом 88. ЗЈН –а:

Понуђач  може  да  у  оквиру  понуде  достави  укупан  износ  и  структуру  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.

Наручилац задржава право да изврши контролу изказаних трошкова увидом у фактуре и

друге релевантне доказе

Напомена:   достављање овог обрасца није обавезно
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Место _________________  
Датум _________________

                                                          М. П.                 потпис овлашћеног лица

IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

поднет  за  јавну  набавку  бр.  1.2.1/1 –“  Услуге организације  ревијалног програма на

манифестацији “Сабор виолиниста Србије у Прањанима 2019.” 

У складу са чланом 26. Закона, __________________________________________________

           (назив понуђача)

даје:

И З Ј А В У

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под  пуном  материјалном  и  кривичним  одговорношћу,   потврђујем  да  сам  понуду  у

поступку јавне  набавке добара  –  “  Услуге организације  ревијалног програма на

манифестацији “Сабор виолиниста Србије у Прањанима 2019.” 

ЈНМВ бр. 1.2.1/1,  поднео  независно,  без  договора  са  другим  понуђачима  или

заинтересованим лицима.

Место _________________  
Датум _________________

                                                          М. П.                 потпис овлашћеног лица

Напомена: услучају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,

наручилац  ће  одмах  обавестити  организацију  надлежну  за  заштиту  конкуренције.

Организација  надлежна  за  заштиту  конкуренције,  може  понуђачу,  односно

заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди

да  је  понуђач,  односно  заинтересовано  лице  повредило  конкуренцију  у  поступку  јавне

набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у

поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља

негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. Тачка 2) Закона. 

Уколико  понуду  подноси  група  понуђача, Изјава  мора  бити  потписана  од  стране

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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X   ИЗЈАВА 

ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРИТИ

ПОДИЗВОЂАЧУ

Изјављујемо да ћемо извршење јавне набавке - “ Услуге организације ревијалног програма

на манифестацији “Сабор виолиниста Србије  у Прањанима 2019.” делимично поверити

подизвођачу.

Наводимо  у  својој  понуди,  проценат  укупне  вредности  набавке  који  ћемо  поверити

подизвођачу, као и део предмета набавке који ћемо извршити преко подизвођача.

Ред.

Бр.

Назив подизвођача Део предмета 

набавке који ће 

извршити преко 

подизвођача

Вредност 

предмета набавке 

који ће извршити 

преко 

подизвођача

Проценат укупне 

вредности набавке

који ће поверити 

подизвођачу (%)

1.

2.

3.

4.

5.

Напомена: проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу, не

може бити већи од 50 % од укупне вредности понуде.

Образац оверава понуђач.

датум:                                  

место:                                  М.П.                  потпис овлашћеног 

лица 

Страна 28 од 30



ЈНМВ бр. 1.2.1/1 – Услуге организације ревијалног програма на манифестацији “Сабор

виолиниста Србије” у Прањанима 2019.

                             

_______________________

                         

XI  ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ  ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Изјављујемо да наступамо као група понуђача у поступку јавне набавке мале вредности

бр.   1.2.1/1 –   “  Услуге организације  ревијалног програма на  манифестацији  “Сабор

виолиниста Србије у Прањанима 2019.” 

Овлашћујемо члана групе _______________________________________ да у име и за 

рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем.  

СТАТУС ЧЛАНА

ПУН НАЗИВ И

СЕДИШТЕ,

( АДРЕСА ЧЛАНА )

УЧЕШЋЕ ЧЛАНА

ГРУПЕ У ПОНУДИ

(процентуално)

ПОТПИС 

ОДГОВОРНОГ ЛИЦА 

И ПЕЧАТ ЧЛАНА 

ГРУПЕ

Овлашћени

члан/носилац посла:

Потпис одговорног 

лица:

____________________

                          М.П.

Члан групе:

Потпис одговорног 

лица:

____________________

                          М.П.

Члан групе:

Потпис одговорног 

лица:

____________________

                          М.П.

Члан групе:

Потпис одговорног 

лица:

____________________

                          М.П.

Члан групе:

Потпис одговорног 

лица:

____________________

                          М.П.

Напо  м  ена: С  поразум групе понуђача обавезно доставити уз понуду 

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, обавезно је достављање  споразума

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне

набавке,  а  који  обавезно  садржи  податке  који  су  дефинисани  овом  конкурсном

документацијом у тачки 8. Упутства.

датум:                                  
место:                                  М.П.            Име и презиме овлашћеног 

лица 
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_______________________
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