
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 1/29
позива за подношење понуда ЈН бр. 1.2.4/8



Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 2/29
позива за подношење понуда ЈН бр. 1.2.4/8

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку –
услуге извођења Позоришна представа “ У агонији” по мотивима драме Мирослава Крлеже ,у
режији Ане Ђорђевић ,аутора

ЈН бр 1.2.4/1

На основу чл. 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15
и 68/2015 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. 86/2015), мишљења Управе за јавне
набавке о оправданости примене преговарачког поступка без објављивања јавног
позива број :404-02-4755/19 од 29.10.2019. године, Одлуке о покретању поступка
јавне набавке број: 1.2.4/8-1 од 26.11.2019. и Решења о образовању комисије за
јавну набавку број: 1.2.4/8-2 oд 26.11.2019.год припремљена је:

Конкурсна документација садржи:

Поглавље Назив поглавља
I Општи подаци о јавној набавци
II Подаци о предмету јавне набавке
III Техничке карактеристике (спецификација)

IV

Условиза учешћеупоступку јавненабавке из чл. 75. и 76. Закона и
упутство како се доказује испуњеност тихуслова

V Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин
преговарања

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду
VII Образац понуде

VIII
Образац структуре ценe са упутством како да се попуни

IX Образац трошкова припреме понуде
X Образац изјаве о независној понуди
XI Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона
XII Образац изјаве о достављању средстава обезбеђења

Конкурсна документација садржи 29 страна
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I ОПШТИПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци онаручиоцу
Наручилац:Установа за културу,уметност и
ваншколско образовање Културни центар Горњи
Милановац
Адреса: Трг кнеза Михаила 1, 32000
ГорњиМилановац
Интернет страница:www.kcgm.org.rs

2.Врста поступка јавненабавке
Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања
позива за подношењепонуда, у складу са Закономи подзаконским актима којима
се уређују јавненабавке.

3.Основ за примену преговарачког поступка без објављивањем позива за
подношење понуда:

Због уметничких разлога и раѕлога повезаних са заштитом искључивих права предметну јавну
набавку може извршити само одређени понуђач.
Наручилац је на основу Мишљења Управе за јавне набавке број 404-02-4994/19
од 12.11.2019. године покренуо преговарачки поступак без објављивања позива
за подношење понуда у складу са чланом 36. став 1 тачка 2) Закона.

4. Предмет јавненабавке
Предмет јавне набавке бр. 1.2.4/8 за 2019 је услуге извођења Позоришна представа “ У агонији” по мотивима
драме Мирослава Крлеже ,у режији Ане Ђорђевић ,аутора

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Није у питању резервисана јавна набавка.
6. Контакт (лице илислужба)
Службазаконтакт:правна служба:032/711-116 Е -mail
адреса office@kcgm.org.rs

mailto:office@kcgm.org.rs
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавненабавке
Предмет јавне набавке бр. 1.2.4/8 за 2019 је услуге извођења Позоришна представа “ У агонији” по
мотивима драме Мирослава Крлеже ,у режији Ане Ђорђевић ,аутора

 услуге у областима рекреације, културе и спорта 92000000

2.Партије
Набавка није обликована у партијама.
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III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА)ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
Не постоји техничка документација и планови

IV УСЛОВИЗАУЧЕШЋЕУПОСТУПКУЈАВНЕНАБАВКЕИЗЧЛ.75.И76.ЗАКОНАИ
УПУТСТВОКАКОСЕДОКАЗУЈЕИСПУЊЕНОСТТИХУСЛОВА

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

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњаваобавезнеусловезаучешћеупоступкујавненабавкедефинисанечл.75.
Закона, и то:

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има
седиште нањеној 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).

1.2 .Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатнеусловезаучешћеупоступку јавненабавке, дефинисанечл. 76.Закона,и
то:
1) Да рачун понуђача није био у блокади ни један дан у периоду од 6 месеца од дана
објављивања конкурсне документације на порталу јавних набавки.

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 прекоподизвођача.

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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V ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА

Предмет преговарања је ц е н а у с л у г е и з в о ђ е њ а Позоришна представа “ У агонији” по мотивима драме
Мирослава Крлеже ,у режији Ане Ђорђевић ,аутора

Поступку преговарања ће се приступити непосредно након отварања понуда, са
понуђачем који достави понуду.Преговарање ће се вршити у 2 корака.

Први корак је понуђена цена из обрасца понуде која се доставља на дан отварања
понуда.
Други корак : након читања понуђених цена из обрасца понудеНаручилац тражи
од понуђача да дају своју коначну цену.

Представник понуђача који је поднео понуду, пре почетка поступка,
мора предати комисији посебно писано овлашћење за присуство у
поступку отварања понуда и овлашћење за преговарање, оверено и
потписаноод стране законског заступника понуђача.

Ако овлашћени представник понуђача не присуствује
преговарачком поступку сматраће се његовом коначном ценом она
цена која је наведена у достављеној понуди.

У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у
достављеној понуди.

Наручилац је дужан да у преговарачком поступку обезбеди да уговорена цена не
буде већа од упоредиве тржишне цене и да са дужном пажњом проверава
квалитетпредметанабавке.Наручилац једужандаводизаписникопреговарању.
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступкупредметне јавне
набавке,ускладусачл.77. став4.Закона,понуђачдоказуједостављањемИзјаве
(Образац изјаве понуђача дат је у поглављу IV одељак 3), којом под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за
учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом
конкурсном документацијом.

Уколикопонудуподноси 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 поглављуIV
одељак4),потписануодстранеовлашћеноглицаподизвођачаиоверенупечатом.

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 каонеприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на
интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о
јавној набавци и да је документује на прописани начин.
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2. ОБРАЗАЦИЗЈАВЕОИСПУЊЕНОСТИУСЛОВАИЗЧЛ.75.И76.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. 75. и 76. Закона, као и услове утврђене конкурсном документацијом за
учешће у поступку јавне набавке услуга бр. 1.2.4/8 Позоришна представа “ У агонији” по мотивима драме
Мирослава Крлеже ,у режији Ане Ђорђевић ,аутора и то:

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

2)да он ињегов 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 делопреваре

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

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

6) да испуњава додатне услове:
1) Да рачун понуђача није био у блокади ни један дан у периоду од 6 месеци од дана
објављивања конкурсне документације на порталу јавних набавки.

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
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3.ИЗЈАВАПОДИЗВОЂАЧАОИСПУЊАВАЊУУСЛОВАИЗЧЛ. 75. ЗАКОНАУ
ПОСТУПКУЈАВНЕНАБАВКЕМАЛЕВРЕДНОСТИ

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.1.2.4/4 – Плесна представа “ Магбет” по мотивима драме
Виљема Шекспира ,у кореографији Милоша Исаиловића,аутора

испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, ито:

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

2) Подизвођач ињегов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
делакаочлан организованекриминалне групе, даније осуђиванза кривичнадела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на
њеној територији).

Место:
Датум: М.П.

Подизвођач:

Уколикопонуђачподносипонудусаподизвођачем,Изјаваморабитипотписана
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМАКАКО ДА САЧИНЕПОНУДУ

1. ПОДАЦИОЈЕЗИКУНАКОЈЕМПОНУДАМОРАДАБУДЕСАСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИННАКОЈИПОНУДАМОРАДА БУДЕСАЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној ковертиили
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понудаможе са сигурношћу
утврдити да се први путотвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понудуподноси 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 ГорњиМилановац, Трг кнеза Михаила бр.1, 32000
Горњи Милановац, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга – У агонији” ЈН бр. 1.2.4/8 -
НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 04.12.2019. до 12.
часова.

Отварањепонудаћесеизвршити04.12.2019.сапочеткому12:05часова
Преговарањећесеобавитиодмахпоотварањупонуда.

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 пријемапонуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде
подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

1. Попуњен, потписан и печатом оверен oбразац – Техничке
карактеристике(спецификација) (Образац из поглављаIII)

2. Попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве о испуњеностиуслова
из члана 75. Закона, за понуђача (ОбразацизјавеизпоглављаIVодељак3.)

3.
Попуњен,потписанипечатомоверенобразацИзјавеоиспуњавањуусловаиз
члана 75. Закона, за подизвођача (Образацизјаве из поглаваља IV одељак
4.) - уколико има подизвођача

4. Попуњен, потписан и печатом оверен Образац понуде (Образац из
поглављаVII)

6. Попуњен, потписан и печатом оверен Образац структуре цене са упутством
како да се попуни (Образац из поглавља VIII)

7. Попуњен, потписан и печатом оверен образац трошкова припреме понуде
( Образац из поглавља IX)
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8. Попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве о независној понуди
(Образац из поглавља X)

9. Попуњен,потписанипечатомоверенОбразацизјавеопоштовањуобавезаиз
чл.75. ст. 2.Закона (ОбразацизпоглављаXI)

3. ПАРТИЈЕ

Набавка није обликована по партијама

4. ПОНУДАСАВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИНИЗМЕНЕ, ДОПУНЕИОПОЗИВАПОНУДЕ

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: Културницентар,Трг
кнезаМихаилабр.132300 ГорњиМилановац, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку услуга - У агонији ЈН бр. 1.2.4/8 - НЕ
ОТВАРАТИ”или
„Допуна понуде за јавну набавку услуга – У агонији ЈН бр. 1.2.4/8 - НЕ
ОТВАРАТИ”или
„Опозив понуде за јавну набавку услуга –У агонји ЈН бр. 1.2.4/8 - НЕ
ОТВАРАТИ”или
или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга – У агонији ЈН бр.
1.2.4/8 - 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 инавести 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. УЧЕСТВОВАЊЕУЗАЈЕДНИЧКОЈПОНУДИИЛИКАОПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео
понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као
подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или
подноси понуду са подизвођачем.
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7. ПОНУДА САПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач је дужан да у понуди наведе:
- да ли намерава да извршење јавне набавке делимично повери подизвођачу,
- проценат укупне вредности јавне набавке који ће поверити подизвођачу, а који
не може бити већи од 50%,
- део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између
наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних
услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из
члана 75. став 1. тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко
подизвођача.
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне
вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1.
тачка 5) Законапонуђачможедоказатииспуњеност тог условапрекоподизвођача
којем је поверио извршење тог деланабавке.
Доказ o испуњености обавезних услова за подизвођача из члана 75. став 1. тачка
од 1) до 4) је потписан и оверен од стране подизвођача образац - Изјава
подизвођача о испуњености услова из чл. 75. Закона (поглављe IV одељак 4
конкурсне документације).
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење
обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без
обзира на број подизвођача.
Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у
супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор,
осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају
наручилац је дужандаобавести организацију надлежну за заштитуконкуренције.
Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је
на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност
плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико
добије претходну сагласностнаручиоца.

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 садржиподатке из члана 81.
1)податке о члану групе који је носилац посла односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем
2)опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
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Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова.
Доказ o испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне
документације је потписан и оверен од стране овлашћеног лица сваког понуђача
из групе понуђача образац - Изјава о испуњености услова из чл. 75. Закона
(поглављe IV одељак 4 конкурснедокументације).
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. НАЧИНИ УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИРОК, КАОИ ДРУГЕ ОКОЛНОСТИОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТПОНУДЕ

9.1. Захтевиупогледуначина, рокаиусловаплаћања.
9.2. Рок плаћања је 45 дана од дана пријема исправног рачуна-фактуре

испостављеног за услугу
9.3. Захтев у погледурока важењапонуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важењапонуденаможемењати
понуду.

9.3 Захтев у погледу рока извршења услуге
Рок извршења услуге је 24.12.2019.год.

9.4 Захтеви у погледу времена важења уговора
Наручилац ће закључити уговор са изабраним понуђачем у законском року
сходно Закону о јавним набавкама.

9.5 Захтев у погледу рекламационог рока
У случају да Наручилац констатује да су утврђени недостаци у квалитету
извршених услуга, Понуђач је дужан да надокнадиштетуудоговорусанаручиоцем
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10. ВАЛУТАИНАЧИННАКОЈИМОРАДА БУДЕНАВЕДЕНАИИЗРАЖЕНАЦЕНА У
ПОНУДИ

Цена у понуди мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додатну
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 додатувредност.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама, односно тражиће образложење
свих њених саставних делова које сматра меродавним.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗАПОНУЂАЧА

/////////////////

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМАНАРАСПОЛАГАЊЕ,УКЉУЧУЈУЋИИЊИХОВЕПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља

13. ДОДАТНЕИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца,
електронскепоштенаe-mailoffice@kcgm.org,rsтражитиоднаручиоцадодатне

mailto:office@kcgm.org,rs
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информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана
пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,
одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити
наПорталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр
1.2.4/8“
Аконаручилацизмениилидопуниконкурснудокументацију8илимањеданапре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужирок за подношење понуда
и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем
понуде телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. Закона.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛАКОДПОНУЂАЧАОДНОСНОЊЕГОВОГПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновањуи упоређивању понуда, а може да вршиконтролу (увид) код
понуђача, односноњеговог 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 понудепо окончаномпоступку отварања.
Услучајуразликеизмеђу јединичнеиукупнецене,меродавна је јединичнацена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ћењегову
понуду одбити каонеприхватљиву.

15. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН
ПРЕГОВАРАЊА

Предмет преговарања је укупна понуђена цена за месечно одржавање
програма.
Поступку преговарања ће се приступити непосредно након отварања понуда, са
понуђачем који достави понуду. Преговарање ће се вршити у 2 круга.

Први корак је понуђена цена из обрасца понуде која се доставља на дан отварања
понуда.
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Други корак : након читања понуђених цена из обрасца понудеНаручилац тражи
од понуђача да дају своју коначну цену.

Представник понуђача који је поднео понуду, пре почетка поступка, морапредати
комисији посебно писано овлашћење за присуство у поступку отварања понуда и
овлашћење за преговарање, оверено и потписано од стране законског заступника
понуђача.

Ако овлашћени представник понуђача не присуствује
преговарачком поступку сматраће се његовом коначном ценом она
цена која је наведена у достављеној понуди.

У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у
достављеној понуди.

Наручилац је дужан да у преговарачком поступку обезбеди да уговорена цена не
буде већа од упоредиве тржишне цене и да са дужном пажњом проверава
квалитетпредметанабавке.Наручилац једужандаводизаписникопреговарању.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕУГОВОРИМЕТОДОЛОГИЈАЗАДОДЕЛУПОНДЕРА
ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТКРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.

17. ЕЛЕМЕНТИКРИТЕРИЈУМАНАОСНОВУКОЈИХЋЕНАРУЧИЛАЦИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ЈЕДНАКИМБРОЈЕМПОНДЕРАИЛИИСТОМПОНУЂЕНОМЦЕНОМ

Позив за подношење понуда упућује се потенцијалном понуђачу
сходно мишљењу Управе за јавне набавке бр. 404-02-4755/19 од
29.10.2019 год.

18. Обавештењеотомедајепонуђачиликандидатдужандаприсастављању
своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине,каоидагарантуједајеималацправаинтелектуалнесвојине

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 нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде (образац дат у поглављу IV одељак 4).
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19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВАИНТЕЛЕКТУАЛНЕСВОЈИНЕТРЕЋИХЛИЦА

Накнаду за коришћењепатената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сносипонуђач.

20. НАЧИНИРОКЗАПОДНОШЕЊЕЗАХТЕВАЗАЗАШТИТУПРАВАПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту праваможеда поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат,
односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно
оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или
би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог
закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
противсвакерадњенаручиоца, осимакоовимзакономније другачијеодређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношењепонудаили конкурсне документације сматраће се благовременим ако
је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за
подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и
квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколикоје
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 3. овог члана,
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за
подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног
споразума, одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка,
рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања
одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале
вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у
складу са чланом 40а овогзакона.
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 ст. 3. и 4.
Овог члана, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом
подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права садржи (чл. 151. Закона):
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
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4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;
7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из става 1.
овог члана, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.
Закључак из става 2. овог члана наручилац доставља подносиоцу захтева и
Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.
Против закључка наручиоца из става 2. овог члана подносилац захтева може у
року од тридана од дана пријема закључка поднетижалбу Републичкој комисији,
док копију жалбе истовремено достављанаручиоцу.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу
од 60.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА
ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и
68/2015; у даљем тексту: ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да
садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета
Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.
Каодоказоуплатитаксе,усмислучлана151.став1.тачка6)ЗЈН,прихватиће
се:
1. Потврдаоизвршеној уплатитаксеизчлана156.ЗЈНкојасадржиследеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава
реализован, као и датум извршењаналога;
(3) изностаксеизчлана156.ЗЈНчијасеуплатаврши;
(4) број рачуна:840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштитуправа;
(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом
које се подноси захтев за заштитуправа;
(8) корисник: буџет РепубликеСрбије;
(9) назив уплатиоца, односноназив подносиоца захтева за заштиту права за којег
је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
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2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и
печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о
извршеној уплати таксе наведене под тачком1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија,
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10),
за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно
социјално осигурање и други корисници јавних средстава);
4.Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе
из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за
заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код
НароднебанкеСрбијеускладусазакономидругимпрописом.

НАПОМЕНА:Посебно је значајно да се у пољу „сврха уплате“ подаци упишу оним
редоследом како је то приказано у горе наведеним примерима. У пољу „позив на
број“ уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права, али је препорука да се у овом пољу избегава употреба размака и
знакова, као што су: ( ) | \ / „ « * и сл.
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22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу
којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за
подношење захтева за заштиту права.
Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1. овог члана,
понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од
понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет
благовремен захтев за заштитуправа.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавнојнабавци,
наручилацможедазакључиуговорсапрвимследећимнајповољнијимпонуђачем.
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. од за услуге извођења Позоришна представа “ У агонији” по мотивима драме
Мирослава Крлеже ,у режији Ане Ђорђевић ,аутора

ЈН бр. 1.2.4/8

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање
уговора

2) ПОНУДУПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

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

1) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценатукупневредностинабавке
којићеизвршитиподизвођач:

Део предмета набавке који ће
извршитиподизвођач:

2) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценатукупневредностинабавке
којићеизвршитиподизвођач:

Део предмета набавке који ће
извршитиподизвођач:

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи којиподносе понуду
са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђениху
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да
се попуни и достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИО 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 заједничкојпонуди.
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Датум Понуђач
М. П.

_____________________________ ________________________________

Напомене:
Образацпонуде понуђачмора да попуни, овери печатомипотпише, чиме потврђује
да сутачниподацикоји сууобрасцупонуденаведени.Уколикопонуђачиподносе
заједничкупонуду, група понуђачаможеда сеопредели 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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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Назив понуђача: ___________________________

Адреса: ___________________________________

Телефон/ факс: ____________________________

ЈМБГ:______________________________

Ред. Бр. ЕЛЕМЕНТИ КОЈИ УЛАЗЕ У УКУПНУ ЦЕНУ УСЛУГЕ КОЈА ЈЕ
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

ИЗНОС (у динарима)

1. Цена услуге која је предмет набавке без ПДВ-а
2. Трошкови превоза
3.
4.
5.

Укупна цена услуге без пореза:

Датум: М.П. Потпис понуђача
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВАПРИПРЕМЕПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде, како следи утабели:

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела,
ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца итрошкове
прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих
трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум: М.П. Потпис понуђача
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Ускладусачланом26.Закона, ,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Подпуномматеријалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понудуу поступкујавненабавке
извођења Позоришна представа “ У агонији” по мотивима драме Мирослава Крлеже ,у режији Ане
Ђорђевић ,аутора

ЈН бр. 1.2.4/8 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: М.П. Потпис понуђача

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

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

ИЗЈАВУ

Понуђач........................................................................................................................ у поступку јавне
Набавке услуге извођења Позоришна представа “ У агонији” по мотивима драме Мирослава Крлеже ,у режији
Ане Ђорђевић ,аутора ЈН бр. 1.2.4/8 поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности
која је на снази у време подношења понуде.

Датум Понуђач

М.П.

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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