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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр.
124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка
јавне набавке и Решења о образовању комисије за јавну набавку од 25.05.2020. године,
припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку – Набавка, испорука и монтажа DCI видео пројектора са опремом
ЈН број 2/2020
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I

II
III
IV
V
VI

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и
опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и
обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или
испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
Техничка документација и планови
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство
како се доказује испуњеност тих услова
Критеријуми за доделу уговора
Обрасци који чине саставни део понуде:
1. Образац понуде (Образац 1);
2. Образац структуре цена са упутством како да се попуни са
Техничком спецификацијом добара (Образац 2);
3. Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
4. Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5. Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из чл. 75. ст 2. ЗЈН
(Образац 5)
6. Изјава Понуђача - Референт листа (Образац 6)
7. Потврда Наручиоца (Образац 7)
8. Изјаве о достављању средства финансијског обезбеђења (Образац 8)
9. Техничка Спецификација (Образац 8)
10. Изјава о обиласку локације/објекта (Образац 10)

VII

Модел уговора

VIII

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Конкурсна документација има укупно страна: 39
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Назив Наручиоца:
УСТАНОВА „ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ“ КОВИН Цара Лазара бр. 85, 26220 Ковин
Тел: 013/742-310, Факс: 013/742-592
E-mail: kulturakovin@gmail.com
Web: www.kulturakovin.rs
2. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 2/2020 је набавка добара – Набавка, испорука и
монтажа DCI видео пројектора са опремом
Назив и ознака из ОРН: 32321200 – Аудиовизуелна опрема
3. Процењена вредност предметне јавне набавке износи 5.250.000,00 динара без
ПДВ-а, односно 6.300.000,00 динара са ПДВ-ом.
4. Партије - Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
5. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак у складу са чланом 32 Закона о
јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
6. Циљ поступка - закључење уговора о јавној набавци.
7. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка – Није резервисана
8. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација – Не спроводи се
9. Лица за контакт: Лолита Радованов, тел: 013/742-310; факс: 013/742-592;
Е–mail: czk.kovin89@gmail.com

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА,
МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ
УСЛУГЕ И СЛ.
Техничке карактеристике су дате у Техничкој спецификацији и Обрасцу структуре
цена са упутством како да се попуни, који су саставни део ове конкурсне
документације. У Техничкој спецификацији је дат детаљан опис добара.

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Ова Конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне
услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у
поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:
Ред.
Бр.

1.

2.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

Да је регистрован код надлежног Правна лица: Извод из регистра Агенције за
органа, односно уписан у одговарајући привредне регистре, односно извод из
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
регистра надлежног привредног суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције
за привредне регистре, односно извод из
одговарајућег регистра.
Да он и његов законски заступник Правна лица:
није осуђиван за неко од кривичних 1) Извод из казнене евиденције, односно
дела
као
члан
организоване УВЕРЕЊE ОСНОВНОГ СУДА на чијем
криминалне групе, да није осуђиван за подручју се налази седиште домаћег правног
кривична дела против привреде, лица, односно седиште представништва или
кривична дела против животне огранка страног правног лица, којим се
средине, кривично дело примања или потврђује да правно лице није осуђивано за
давања мита, кривично дело преваре кривична дела против привреде, кривична
(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело
преваре.
Напомена:
Уколико
уверење
Основног суда не обухвата податке из
казнене евиденције за кривична дела која су
у надлежности редовног кривичног одељења
Вишег суда, потребно је поред уверења
Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ
СУДА на чијем подручју је седиште домаћег
правног
лица,
односно
седиште
представништва или огранка страног
правног лица, којом се потврђује да правно
лице није осуђивано за кривична дела против
привреде и кривично дело примања мита;
2) Извод из казнене евиденције ПОСЕБНОГ
ОДЕЉЕЊА ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ
ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за
неко од кривичних дела организованог
криминала;
3) Извод из казнене евиденције, односно
УВЕРЕЊЕ
НАДЛЕЖНЕ
ПОЛИЦИЈСКЕ
УПРАВЕ МУП-А, којим се потврђује да
законски заступник понуђача није осуђиван
за кривична дела против привреде, кривична
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дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело
преваре и неко од кривичних дела
организованог криминала (захтев се може
поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта законског заступника).
Уколико понуђач има више законских
заступника дужан је да достави доказ за
сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из
казнене евиденције, односно Уверење
надлежне полицијске управе МУП-а, којим
се потврђује да 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 (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца
пре отварања понуда.
Уверење Пореске управе Министарства
финансија да је измирио доспеле порезе и
доприносе и Уверење надлежне управе
локалне самоуправе да је измирио обавезе
по основу изворних локалних јавних прихода
или потврду надлежног органа да се понуђач
налази у поступку приватизације.
Докази не могу бити старији од два месеца
пре отварања понуда.

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) ЗЈН);

4.

Да има важећу дозволу надлежног
органа за обављање делатности која је За ову јавну набавку није потребна дозвола
предмет јавне набавке, ако је таква надлежног органа за обављање делатности.
дозвола
предвиђена
посебним
прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН);

5.

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. ЗЈН).

ИЗЈАВА (Образац 5.), којом понуђач под
пуном
материјалном
и
кривичном
одговорношћу потврђује да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине и да нема
забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде.
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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ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне
услове дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова
понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:
1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
УСЛОВИ

ДОКАЗИ

1.1. Да је понуђач у последњих 12 месеци
који предходе месецу објављивања позива
за подношење понуда на Порталу јавних
набавки, није био неликвидан

1.1.
Потврда
НБС
о
броју
дана
неликвидности, Одељења за принудну
наплату, Крагујевац, а која ће обухватити
захтевани период или навести интернет
страницу где је овај податак јавно доступа

1.2. Да Понуђач има остварен приход од 1.2. Биланс успеха за наведене године
продаје, и то за предходне три обрачунске (исказана позиција AOP 1001) или
године (2016, 2017 и 2018), у износу од Извештај о бонитету за наведене године
минимум 10.000.000,00 динара без ПДВ-а
2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
УСЛОВИ

ДОКАЗИ

2.1. Да је Понуђач у периоду у предходне 2.1. Као доказ Понуђач треба да достави:
три године, рачунајући уназад, од дана
објављивања позива за подношење понда на - Изјаву Понуђача - Референт листу са
Порталу јавних набавки, извршио минимум: уписаним свим подацима (Образац 6) и
- 2 (две) инсталације на којима је - Потврду Наручиоца (Образац 7)
Понуђач извршио испоруку, монтажу и
пуштање у рад биоскопских система са
ласерским типом ДЦИ видео пројектора.
Као
инсталација,
се
подразумева
биоскопска дворана са 400 и више седишта.
Ауторизација
/
Овлашћење
2.2. Да Понуђач који није произвођач 2.2.
опреме,
мора
доставити произвођача видео пројектора и треба да
Ауторизацију/Овлашћење од произвођача садржи све тражене податке
видео пројектора који је предмет набавке.
Ауторизација/ Овлашћење мора да потврди
да је Понуђач ауторизован/овлашћен
дистрибутер за понуђени видео пројектор и
да важи за конкретну јавну набавку.
Ауторизацију/Овлашћење
је
потребно
доставити од произвођача понуђене опреме
и може бити на српском / енглеском језику
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3. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
УСЛОВИ

ДОКАЗИ

3.1. Да Понуђач на дан подношења понуде 3.1. Као доказ Понуђач треба да достави:
има запослено односно радно ангажовано:
- Копију Сертификата за монтажу и
- 1 (једно) лице са Сертификатом одржавање ласерских типова ДЦ пројектора,
произвођача видео пројектора, и то издатог од стране произвођача видео
за монтажу и одржавање ласерских пројектора и
типова ДЦ пројектора.
Доказ о запослењу/радном ангажовању
(уговор о раду и образац пријаве на обавезно
социјално осигурање или уговор о делу и
пријава на обавезно социјално осигурање
или други доказ из ког се несумњиво може
утврдити да је лице у радном ангажовању
код понуђача)

НАПОМЕНА:
Додатне услове Понуђач испуњава сам уколико подноси понуду самостално или са
подизвођачем.
Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, додатне услове испуњавају
заједнички/кумулативно, осим за финансијски капацитет за тачку 1, за који сви
чланови треба да испуне овај услов и доставе доказ.
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
 Испуњеност ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА из чл. 75. ст. 1. (тачке од 1 до 5) ЗЈН за учешће у
поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем фотокопије
тражених доказа или достављањем копије Решења о упису у Регистар
понуђача које води АПР, а за испуњеност услова из чл. 75. ст. 2. ЗЈН достављањем
Изјаве – Образац 5.
 Испуњеност ДОДАТНИХ УСЛОВА за учешће у поступку предметне јавне набавке
наведних у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2 и 3
понуђач доказује достављањем фотокопије тражених доказа.
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.
У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави фотокопије тражених
доказа,
 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 5) ЗЈН, а додатне услове
испуњавају заједно, осим тачке 1. У том случају чланови групе понуђача додатне
услове испуњавају кумулативно/заједнички (осим тачке 1) и то достављањем
фотокопије тражених доказа, а за испуњеност услова из чл. 75. ст. 2. ЗЈН
достављањем Изјаве – Образац 5 (сваки члан мора да потише и достави).
 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.
 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача,
чија је понуда оцењена као најповољнија, да затражи 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 пет дана, не достави
тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
 Понуђачи који су уписани у Регистр понуђача који води Агенција за привредне
регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4)
ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН, већ само копију Решења о упису у Регистар понуђача..
 Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа, већ само да наведе интернет страницу.
 Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се
уређује електронски документ.
 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним
бележником или другим надлежним органом те државе.
 Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
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V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
1. Критеријум за доделу уговора
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума:
,,НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА“
Приликом оцене понуда као релевантна узима се укупна понуђена цена без ПДВ-а.
2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити
доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем
пондера или истом понуђеном ценом
Уколико постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом уговор ће се доделити
понуђачу који је понудио краћи рок за набавку, испоруку и монтажу опреме.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке и монтаже опреме.
Уколико ни након примене горе наведеног начина није могуће донети одлуку о додели
уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба.
Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће
се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које
имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок набавке, испоруке и монтаже опреме.
Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако
што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје,
те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир.
Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима
који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем
жреба.

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
Обрасци који чине саставни део понуде:
 Образац понуде (Образац 1)
 Образац структуре цене, са упутством како да се попуни и
Техничком спецификацијом добара (Образац 2)
 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3)
 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4)
 Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из чл. 75. ст 2. ЗЈН (Образац 5)
 Изјава Понуђача - Референт листа (Образац 6)
 Потврда Наручиоца (Образац 7)
 Изјава понуђача о достављању средства финансијског обезбеђења (Образац 8)
 Техничка спецификација (Образац 9)
 Изјава о обиласку локације/објекта (Образац 10)
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(ОБРАЗАЦ 1)
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда број ____________________________ од ______________2020. године, за јавну набавку добара –
Набавка, испорука и монтажа DCI видео пројектора са опремом, број: 2/2020
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) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке
понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

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

2)

који

ће

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

који

ће

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив учесника 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.

Набавка, испорука и монтажа DCI видео пројектора са опремом
ЈН број 2/2020

12/39

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
– Набавка, испорука и монтажа DCI видео пројектора са опремом
Укупна цена без ПДВ-а
Укупан износ ПДВ-а од ______%
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања

Рок испоруке
Место и начин испоруке

Рок плачања је најдуже 45 дана од дана пријема
исправне фактуре и записника о квантитативном и
квалитативном пријему добара потписаног од стране
овлашћеног лица Наручиоца и Добављача. Плаћање
се врши уплатом на рачун добављача.
__________ дана од дана потписивања уговора (не може
бити дужи од 60 дана од дана потписивања уговора)
На адреси купца (наручиоца)
Ковин, улица Цара Лазра број 85

Гарантни рок

___________ година/е (не краћи од 2 године) од дана
примопредаје добара

Рок важења понуде

____________ дана од дана отварања понуда
(не краћи од 60 дана од дана отварања понуда)

Понуда обухвата набавку, испоруку и монтажу свих добара предвиђених Техничком
спецификацијом Наручиоца.
У понуђену цену треба урачунати све зависне трошкове који су везани за реализацију
ове набавке.
Понуђене јединичне цене су фиксне за све време важења уговора

Место:_____________

Потпис овлашћеног лица Понуђача

Датум:_____________

__________________________________________

НАПОМЕНА: Образац понуде понуђач мора да попун, и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача треба да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и
потписати образац понуде, (овлашћени члан групе).
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(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ЗА НАБАВКУ, ИСПОРУКУ И МОНТАЖА DCI ВИДЕО ПРОЈЕКТОРА СА ОПРЕМОМ
БРОЈ ЈН 2/2020
Ред.
Број

1
1.

1.1.

НАЗИВ И ОПИС ДОБАРА

2
DCI ВИДЕО ПРОЈЕКТОР СА ОПРЕМОМ
DC laser video projektor u laser-fosfor tehnologiji sa tipičnom
svetlosnom moći od min. 9.500 lumena i prirodnim kontrastom min.
2.000:1 uz održanje osvetljaja od min. 30.000 sati. Rezolucija projektora
je 2K (2.048 x 1.080). Projektor se isporučuje sa integrisanim
bioskopskim medija procesorom sa serverom efektivnog kapaciteta
hard diskova od 2TB (3 x 1TB u RAID 5 vezi). Ovaj uređaj na sebi treba
da ima min. 2 komada 4-kanalna AES izlaza za priključenje na
odgovarajući digitalni audio procesor.
Projektor treba da ima kompletan sistem hlađenja integrisan u kućište
projektora. Temperaturna disipacija ne sme bude veća od 3.400 BTU/h.
Ukupna potrošnja projektora sa sistemom za hlađenje ne sme da bude
veća od 1,5kW / 230V pri maksimalnoj performansi svetlosnog izvora.
Buka projektora ne sme biti veća od 56dB/A.
DC projektor se isporučuje sa zum objektivom predviđenim za
projekciju slike dimenzija 1100 x 460cm na projekcionoj udaljenosti od
27m. Isporučilac je u obavezi da u okviru ponude dostavi proračun ili
drugu vrstu prikaza načina izbora objektiva koji je sastavni deo ponude.
Uz projektor se isporučuje komplet programskih paketa za instalaciju i
konfigurisanje projektora, unapređenje firmware paketa kao i
održavanje. Projektor na sebi treba da ima jasnu vizuelnu – svetlosnu
indikaciju o statusu eventualnim smetnjama u radu.
Osim prikazivanja DCI sadržaja video projektor treba da ima i
mogućnost priključenja alternativnih izvora kao što je BluRay
reproduktor i dr. preko digitalnih video ulaza (HDMI ili DVI i sl.).
Neophodno je obezbediti min. 2 ovakva ulaza.
Kao BARCO R9406824, DP2K-10SLP - ALCHEMY 1TB ili ekvivalentno

Једин.
Мере

Количина

Једин. цена
без ПДв-а

Једин, цена
са ПДв-ом

Произвођач/тип
/модел опреме
која се нуди - уписати

3

4

5

6

7

комплет

1
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1.2.

1.3.

1.4.

Nosač video projektora sa delom za smeštaj prateće 19“ opreme.
Sa mogućnošću podešavanja optimalnog položaja za postavljanje video
projektora iz poz. 1.1. Nosač se postavlja na pod ili nazidno, već prema
rešenju ponuđača.
Nosač poseduje i sistem za kontrolisano uključenje i isključenje
napajanja celokupne opreme
3D sistem sa aktivnim polarizatorom sa kliznim nosačem sa priborom
za pričvršćavanje na nosač videoprojektora. Polarizator treba da ima
brzinu prekidanja od 50μsec sa tamnim intervalima 50-300μsec ili bolje.
Sistem treba da ima gubitke manje od 20%. Sistem se isporučuje sa 300
kom. 3D naočara za
odrasle i 300 kom. naočara za decu.
Kao DEPT-Q 3D SET ili ekvivalentno
Montaža i puštanje u rad projektora, postavljanje osnovnih macro-a za
DCI i alternativnu projekciju, isporuka sertifikata, obuka korisnika

комплет

комплет

паушал

1

1

паушал

/

УКУПНО без ПДВ-а:
Укупан ПДВ-е од _________%:
УКУПНО са ПДВ-ом :
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
- У колону 5. понуђач уписује јединичну цену без ПДВ-а.
- У колону 6. понуђач уписује јединичну цену са ПДВ-ом.
- У колону 7. Понуђач уписује произвођача, тип, модел опреме коју нуди
• У реду УКУПНО БЕЗ ПДВ-а, уписује укупну цену без ПДВ-а
• У реду ПДВ-е, уписује укупан ПДВ-е
• У реду УКУПНО СА ПДВ-ом, уписује укупну цену са ПДВ-ом
ПОНУЂЕНА ДОБАРА МОРА ДА ОДГОВАРАЈУ СВИМ ЗАХТЕВИМА НАВЕДЕНИМ У ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ И ОБРАСЦУ
СТРУКТУРЕ ЦЕНА, У СУПРОТНОМ ПОНУДА ЋЕ БИТИ НЕОДГОВАРАЈУЋА.
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Понуђена цена треба да обухвати: набавку, испоруку и монтажу добара, као и све зависне трошкове које понуђач има у
реализацији предметне набавке.
У конкурсној документацији навођење елемената попут робног знака, патента, типа или произвођача праћено је речима „или
одговарајуће“, с ходно члану 72. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
Понуђач гарантује да је опрема нова и некоришћена. Понуђач даље гарантује да ниједан од понуђених добара нема дефекте
који произилазе из дизајна, употребљених материјала или саме израде.
Понуђач је дужан да уз понуду достави: листу усаглашености, каталог, проспект издат од стране произвођача понуђених
добара, са сликом и означеним моделом и свим траженим техничким карактеристикама, за сваку позицију наведену у
Техничкој спецификацији (Образац 9), а на основу којег наручилац може на несумњив начин да изврши проверу свих
тражених техничких карактеристика, коју може доставити и на енглеском језику (члан 18 ст. 1 и ст. 2 ЗЈН) и на CD-u.
Гаранција на испоручену опрему мора бити најмање 2 (две) године, рачунајући од дана примопредаје опреме.
Понуђач приликом испоруке добара треба да достави Наручиоцу целокупну пратећу документацију, према Техничкој
спецификацији, техничку документацију, упутство за постављање и коришћење добара, гарантне листове, и др.
Понуђач у оквиру инсталације треба да изврши умеравање боја и осветљаја пројекције према важечим DCI стандарду
и да на основу извршених мерења достави Наручиоцу – ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА МЕРЕЊА.

Место:_____________

Потпис овлашћеног лица Понуђача

Датум:_____________

_________________________________________

НАПОМЕНА: Понуђач мора да попуни и потпише Образац са структуром цена .
Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачем, Образац потписује овлашћено лице понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, Образац мора бити потписана од стране овлашћеног лица овлашћеног члана из
групе понуђача.
Набавка, испорука и монтажа DCI видео пројектора са опремом
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(ОБРАЗАЦ 3)
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, Понуђач
________________________________________________________________________________________________________
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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

Место:_____________

Потпис овлашћеног лица Понуђача

Датум:_____________

___________________________________________

Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно.

Набавка и монтажа DCI видео пројектора са опремом
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(ОБРАЗАЦ 4)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН,
____________________________________________________________________________________________________,
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам
понуду у поступку јавне набавке добара – Набавка, испорука и монтажа
DCI видео пројектора са опремом, број 2/2020, поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место:_____________

Потпис овлашћеног лица Понуђача

Датум:_____________

____________________________________________

НАПОМЕНА:
У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац
ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација
надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи
меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може
трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу
члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Набавка и монтажа DCI видео пројектора са опремом
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(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ 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 – Набавка, испорука и монтажа DCI видео
пројектора са опремом, број 2/2020, изјављујем под пуном моралном,
материјалном и кривичном одговорношћу да сам поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место:_____________

Потпис овлашћеног лица Понуђача

Датум:_____________

___________________________________________

НАПОМЕНА:
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
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(ОБРАЗАЦ 6)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА
РЕФЕРЕНТ ЛИСТА - СПИСАК ИНСТАЛАЦИЈА ПРЕДМЕТНИХ ДОБАРА
ЗА НАБАВКУ, ИСПОРУКУ И МОНТАЖУ DCI ВИДЕО ПРОЈЕКТОРА СА ОПРЕМОМ
Број ЈН 2/2020
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу дајем Изјаву да су
подаци наведени у Списку инсталација предметних добара тачни, и то:
Понуђач __________________________________________________________________________________________________

СПИСАК ИНСТАЛАЦИЈА ПРЕДМЕТНИХ ДОБАРА
Ред
бр.

Референтни
Наручилац

Објекат

Број седишта
у објекту

Опис система

Период
Испоруке

1

2

3

Лице за контакт/проверу података: ___________________________________________________
Телефон: ______________________________, E-mail адреса: ___________________________________

Место:_____________

Потпис овлашћеног лица Понуђача

Датум:_____________

__________________________________________

НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
Образац копирати у потребан број примерака.
Набавка и монтажа DCI видео пројектора са опремом
ЈН број 2/2020
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(ОБРАЗАЦ 7)
ПОТВРДА
НАРУЧИОЦА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА
_______________________________________________________________________
Назив наручиоца
_______________________________________________________________________
Адреса
Овим потврђујемо да је понуђач
______________________________________________________________________________________________ ,
из _________________________________ улица _______________________________________ број _____ ,
за потребе Наручиоца _____________________________________________________________________ ,
а) самостално;

б) као носилац посла;

в) као члан групе;

г) као подизвођач

(заокружити одговарајући начин наступања)

квалитетно и у уговореном року извршио набавку и уградњу пројектора и аудио опреме
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(навести врсту опреме)
у вредности од укупно ___________________________________ динара без ПДВ, односно у вредности
од укупно __________________________________ динара са ПДВ, а на основу уговора број
____________________________ од ________________.
Ова потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.
Контакт особа Наручиоца: ____________________________________, Телефон: ____________________.

Место:_____________
Датум:_____________

Потпис овлашћеног лица Наручиоца
М.П.

__________________________________________

Напомена: Образац потписује и оверава овлашћено лице референтног Наручиоц.
Обрзац копирати у потребном броју примерака.
Набавка и монтажа DCI видео пројектора са опремом
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(ОБРАЗАЦ 8)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ
О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ
У складу са чланом 61. став 7. Закона, Понуђач
____________________________________________________________________________________________________________________,
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу обавезујемо се да ћемо предати
Наручиоцу средство финансијског обезбеђења, и то:
1. Приликом потписивања уговора Наручиоцу предати:
Бланко сопствену меницу за добро извршење посла у корист: Установе Центар за културу
Ковин, Цара Лазара 85, потписану и оверену печатом понуђача у складу са картоном
депонованих потписа, у износу од 10% од укупне уговорене цене без ПДВ-а.
Уз бланко соло менице треба још доставити:
 Менично писмо – овлашћење да се меница у износу од 10% од укупне уговорене цене без
ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату.
 Копију картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде
депоновани потпис и печат фирме Понуђача, оверена оригиналним печатом банке са
датумом овере ;
 Захтев за регистрацију меница – оверен код банке код које је регистрована меница.
 Потпис, печат и број текућег рачуна на картону депонованих потписа, меници и меничном
овлашћењу и захтеву за регистрацију меница мора бити истоветан.
Рок важења менице мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од рока испоруке и
монтаже, а што се констатује Записником о примопредаји предметних добара.
2. Приликом примопредаје добара Наручиоцу предати:
Бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року, у корист: Установе
Центар за културу Ковин, Цара Лазара 85, потписану и оверену печатом понуђача у складу
са картоном депонованих потписа, у износу од 10% од укупне уговорене цене без ПДВ-а.
Уз бланко соло менице треба још доставити:
 Менично писмо – овлашћење да се меница у износу од 10% од укупне уговорене цене без
ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату.
 Копију картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде
депоновани потпис и печат фирме Понуђача, оверена оригиналним печатом банке са
датумом овере ;
 Захтев за регистрацију меница – оверен код банке код које је регистрована меница.
 Потпис, печат и број текућег рачуна на картону депонованих потписа, меници и меничном
овлашћењу и захтеву за регистрацију меница мора бити истоветан.
Рок важења менице мора бити најмање 10 (десет) дана дужи од гарантног рока за
испоручена предметна добра.

Место:_____________

Потпис овлашћеног лица Понуђача

Датум:_____________

__________________________________________

Напомена: Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача, ако понуду подноси самостално
или са подизвођачем и овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача ако понуду подноси група
понуђача.

Набавка и монтажа DCI видео пројектора са опремом
ЈН број 2/2020

22/39

(ОБРАЗАЦ 9)
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
за јавну набавку - Набавка, испорука и монтажа DCI видео пројектора са опремом
ЈН број 2/2020.
Ред.
Број

1
1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

НАЗИВ И ОПИС ДОБАРА

2
DCI ВИДЕО ПРОЈЕКТОР СА ОПРЕМОМ
DC laser video projektor u laser-fosfor tehnologiji sa tipičnom svetlosnom
moći od min. 9.500 lumena i prirodnim kontrastom min. 2.000:1 uz održanje
osvetljaja od min. 30.000 sati. Rezolucija projektora je 2K (2.048 x 1.080).
Projektor se isporučuje sa integrisanim bioskopskim medija procesorom sa
serverom efektivnog kapaciteta hard diskova od 2TB (3 x 1TB u RAID 5
vezi). Ovaj uređaj na sebi treba da ima min. 2 komada 4-kanalna AES izlaza
za priključenje na odgovarajući digitalni audio procesor.
Projektor treba da ima kompletan sistem hlađenja integrisan u kućište
projektora. Temperaturna disipacija ne sme bude veća od 3.400 BTU/h.
Ukupna potrošnja projektora sa sistemom za hlađenje ne sme da bude veća
od 1,5kW / 230V pri maksimalnoj performansi svetlosnog izvora. Buka
projektora ne sme biti veća od 56dB/A.
DC projektor se isporučuje sa zum objektivom predviđenim za projekciju
slike dimenzija 1100 x 460cm na projekcionoj udaljenosti od 27m.
Isporučilac je u obavezi da u okviru ponude dostavi proračun ili drugu vrstu
prikaza načina izbora objektiva koji je sastavni deo ponude.
Uz projektor se isporučuje komplet programskih paketa za instalaciju i
konfigurisanje projektora, unapređenje firmware paketa kao i održavanje.
Projektor na sebi treba da ima jasnu vizuelnu – svetlosnu indikaciju o statusu
eventualnim smetnjama u radu.
Osim prikazivanja DCI sadržaja video projektor treba da ima i mogućnost
priključenja alternativnih izvora kao što je BluRay reproduktor i dr. preko
digitalnih video ulaza (HDMI ili DVI i sl.). Neophodno je obezbediti min. 2
ovakva ulaza.
Kao BARCO R9406824, DP2K-10SLP - ALCHEMY 1TB ili ekvivalentno
Nosač video projektora sa delom za smeštaj prateće 19“ opreme. Sa
mogućnošću podešavanja optimalnog položaja za postavljanje video
projektora iz poz. 1.1. Nosač se postavlja na pod ili nazidno, već prema
rešenju ponuđača. Nosač poseduje i sistem za kontrolisano uključenje i
isključenje napajanja celokupne opreme
3D sistem sa aktivnim polarizatorom sa kliznim nosačem sa priborom za
pričvršćavanje na nosač videoprojektora. Polarizator treba da ima brzinu
prekidanja od 50μsec sa tamnim intervalima 50-300μsec ili bolje. Sistem
treba da ima gubitke manje od 20%. Sistem se isporučuje sa 300 kom. 3D
naočara za odrasle i 300 kom. naočara za decu.
Kao DEPT-Q 3D SET ili ekvivalentno
Montaža i puštanje u rad projektora, postavljanje osnovnih macro-a za DCI i
alternativnu projekciju, isporuka sertifikata, obuka korisnika

Једин.
Мере

Количина

3

4

Комплет

1

Комплет

1

Комплет

Паушал

1

Паушал

ПОНУЂЕНА ДОБАРА МОРА ДА ОДГОВАРАЈУ СВИМ ЗАХТЕВИМА НАВЕДЕНИМ У
ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ И ОБРАСЦУ СТРУКТУРЕ ЦЕНА, У СУПРОТНОМ ПОНУДА
ЋЕ БИТИ НЕОДГОВАРАЈУЋА.
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Понуђена цена треба да обухвати: набавку, испоруку и монтажу добара, као и све
зависне трошкове које понуђач има у реализацији предметне набавке.
У конкурсној документацији навођење елемената попут робног знака, патента, типа или
произвођача праћено је речима „или одговарајуће“, с ходно члану 72. Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
Понуђач гарантује да је опрема нова и некоришћена. Понуђач даље гарантује да ниједан
од понуђених добара нема дефекте који произилазе из дизајна, употребљених материјала
или саме израде.
Понуђач је дужан да уз понуду достави: листу усаглашености, каталог, проспект издат од
стране произвођача понуђених добара, са сликом и означеним моделом и свим траженим
техничким карактеристикама, за сваку позицију наведену у Техничкој спецификацији, а
на основу којег наручилац може на несумњив начин да изврши проверу свих тражених
техничких карактеристика, коју може доставити и на енглеском језику (члан 18 ст. 1 и ст.
2 ЗЈН) и на CD-u.
Рок испоруке је најмање 60 (шездесет) дана од дана потписивања уговора.
Место испоруке је на адреси Наручиоца, Ковин улица Цара Лазара број 85.
Гаранција на испоручену опрему је најмање 2 (две) године од дана примопредаје.
Понуђач приликом испоруке добара треба да достави Наручиоцу целокупну пратећу
документацију, према Техничкој спецификацији, техничку документацију, упутство за
постављање и коришћење добара, гарантне листове, и др.
Понуђач у оквиру инсталације треба да изврши умеравање боја и осветљаја
пројекције према важечим DCI стандардима и да на основу извршених мерења
достави Наручиоцу – ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА МЕРЕЊА.

Место:_____________

Потпис овлашћеног лица Понуђача

Датум:_____________

_________________________________________

Напомена: Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача, ако понуду подноси
самостално или са подизвођачем и овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача ако
понуду подноси група понуђача.
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(ОБРАЗАЦ 10)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ/ОБЈКЕТА
за јавну набавку - Набавка, испорука и монтажа DCI видео пројектора са опремом
ЈН број 2/2020
_____________________________________________________________________________________________________________,
(име и презиме овлашћеног лица који представља Понуђача)

Изјављујем да сам у име Понуђача
______________________________________________________________________________________________________________,
са седиштем у __________________________________, адреса ________________________________________________

обишао локацију/објекат за набавку, испоруку и монтажу предметних добара и увидео
стање на терену, прикупио све расположиве информације, увидео сва ограничења, као и
све околности који су од утицаја за потребе предметне јавне набавке добара – ''Набавка,
испорука и монтажа DCI видео пројектора са опремом'', број 2/2020.

Место:_____________
Датум:_____________

Потпис овлашћеног лица Понуђача
М.П.

_________________________________________

За Наручиоца потврђујемо да је ____________________________________________________________________________ ,
(име и презиме представника понуђача )
дана ________________________ године обишао предметну локацију
__________________________________________________________________________
У име Наручиоца – потпис
Понуђач може да изврши обилазак локације/објекта радним данима у периоду од 10.00 - 14.00
часова. Обилазак локације/објекта треба обавезно најавити један дан раније.
Лице за контакт: Лолита Радованов, телефон: 013/742-310; E–mail: czk.kovin89@gmail.com
Напомена:
За групу понуђача, Образац попуњава и потписује овлашћени члан групе понуђача.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
ЗА НАБАВКУ, ИСПОРУКУ И МОНТАЖУ DCI ВИДЕО ПРОЈЕКТОРА СА ОПРЕМОМ
Закључен дана _________ 2020. године између:
1. НАРУЧИЛАЦ: УСТАНОВА ''ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ'' КОВИН, из Ковина, улица Цара
Лазара број 85; Матични број: 08126909; ПИБ: 101406020; Текући рачун: 840267664-05 – отворен код Управе за трезор, које заступа директор Миливој Грчић
(у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ)
и
2. ПОНУЂАЧ: _____________________________________________________, из ___________________________,
улица __________________________________________ број ________, Матични број _______________,
ПИБ _______________, Текући рачун _______________________________________________________
отворен код пословне банке _________________________________________________________, које
заступа, ___________________________________________________(у даљем тексту: ДОБАВЉАЧ)
Испоручилац ће део уговорених обавеза извршити преко подизвођача:
1.____________________________________________________________,са седиштем__________________________________________,
ПИБ____________________________, матични број______________________________.
2.____________________________________________________________,са седиштем__________________________________________,
ПИБ____________________________, матични број______________________________.
Односно у групи понуђача коју чине:
1.______________________________________________________________,са седиштем________________________________________,
ПИБ____________________________, матични број______________________________.
2.____________________________________________________________,са седиштем__________________________________________,
ПИБ____________________________, матични број______________________________.

Уговорне стране констатују :
- да је Наручилац дана 27.05.2020. године, објавио Позив за достављање понуда на
Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници – www.kovin.org.rs и позвао
понуђаче да доставе понуде у поступку јавне набавке број 2/2020 – ''Набавка, испорука и
монтажа DCI видео пројектора са опремом'';
- да је понуђач/добављач доставио понуду број _________ од ______2020. године која у
потпуности испуњава услове из конкурсне документацијеи која се налази у прилогу овог
Уговора и његов је саставни део заједно са Техничком спецификацијом;
- да је Наручилац , у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео одлуку
о додели уговора број ___________ од _______2020. године, за ''Набавка, испорука и монтажа
DCI
видео
пројектора
са
опремом'',
изабрао
Добављача
____________________________________________________________________________________ .
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је ''Набавка, испорука и монтажа DCI видео пројектора са
опремом'', у свему према Понуди добављача број _________ од ________2020. године, која
чини саставни део уговора заједно са Техничком спецификацијом.
Врста, количина и цена добара утврђене су према прихваћеној Понуди и Техничкој
спецификацији добара и Добављач је дужан да се при реализацији овог уговора у
потпуности придржава истих.
ВРЕДНОСТ УГОВОРА
Члан 2.
Уговорне стране су сагласне да укупнa уговорена ценa добарa из члaнa 1. овог
Уговорa износи ________________________ динaрa без порезa нa додaту вредност.
Порез нa додaту вредност износи _______________________ динара.
Укупнa уговорена ценa добaрa из члaнa 1. овог Уговорa, износи ________________________
динaрa сa порезом нa додaту вредност.
Члан 3.
Уговоренa ценa из члана 2. овог Уговора је фикснa и непроменљива током
извршења Уговора и неће подлегaти променaмa ни из кaквих рaзлогa.
Цена обухвата набавку, превоз, испоруку и монтажу добара, обуку корисника као и
све пратеће и зависне трошкове које Добављач има у реализацији овог Уговора.
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члaн 4.
Плаћање добра из члана 1. овог Уговора извршиће се најкасније у року до 45
(четрдесетпет) дана од дана коначне набавке, испоруке и монтаже добара и
потписивања Записника о квантитативно – квалитативно усаглашеном пријему добара,
након што понуђач преда наручиоцу исправну фактуру/рачун.
Вредност испорученог предмета јавне набавке се исказује у складу са подацима
исказаним у Обрасцу структуре цене.
Добављач је дужан да Наручиоцу достави фактуру у три примерка.
Наручилац се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши на текући рачун
Добављача, број _____________________________ отворен код банке______________________________.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 5.
1. Добављач је обавезан да приликом потписивања уговора Наручиоцу преда:
Бланко сопствену меницу за добро извршење посла у корист: Установе Центар за
културу Ковин, Цара Лазара 85, потписану и оверену печатом понуђача у складу са
картоном депонованих потписа, у износу од 10% од укупне уговорене цене без ПДВ-а.
Уз бланко соло менице треба још доставити:
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 Менично писмо – овлашћење да се меница у износу од 10% од укупне уговорене
цене без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату.
 Копију картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно
виде депоновани потпис и печат фирме Понуђача, оверена оригиналним печатом
банке са датумом овере ;
 Захтев за регистрацију меница – оверен код банке код које је регистрована меница.
 Потпис, печат и број текућег рачуна на картону депонованих потписа, меници и
меничном овлашћењу и захтеву за регистрацију меница мора бити истоветан.
 Рок важења менице мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од рока испоруке и
монтаже, а што се констатује Записником о примопредаји предметних добара.
2. Добављач је обавезан приликом примопредаје добара Наручиоцу преда:
Бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року, у корист:
Установе Центар за културу Ковин, Цара Лазара 85, потписану и оверену печатом
понуђача у складу са картоном депонованих потписа, у износу од 10% од укупне
уговорене цене без ПДВ-а.
Уз бланко соло менице треба још доставити:
- Менично писмо – овлашћење да се меница у износу од 10% од укупне уговорене
цене без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату.
- Копију картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно
виде депоновани потпис и печат фирме Понуђача, оверена оригиналним печатом
банке са датумом овере ;
- Захтев за регистрацију меница – оверен код банке код које је регистрована меница.
- Потпис, печат и број текућег рачуна на картону депонованих потписа, меници и
меничном овлашћењу и захтеву за регистрацију меница мора бити истоветан.
- Рок важења менице мора бити најмање 10 (десет) дана дужи од гарантног рока за
испоручена предметна добра.
РОК ЗА Н АБАВКУ И ИСПОРУКУ
Члан 6.
Испорука и монтажа и пуштање у рад добара из члaнa 1. овог уговора, извршиће се
на адреси Наручиоца, Ковин улица Цара Лазара број 85.
Рок за набавку, испоруку и монтажу предметним добара је _________ дaнa (не дуже
од 60 дана) од дaнa потписивања уговора и увођења у посао од стране Наручиоца.
Испоруком и монтажом се подразумева допремање, монтажа опреме и провера
функционалности која ће бити обављена од стране Наручиоца.
Добављач се обавезује да приликом испоруке и монтаже добара достави
Наручиоцу целокупну пратећу документацију, упутство за коришћење, гарантни лист,
сертификате, Извештај о извршеном мерењу и др.
Продужење рокa за набавку, испоруку и монтажу, толерисaће се у случaју више
силе и сагласности Наручиоца. О дaтуму нaступaњa, трaјaњa и престaнкa више силе,
добaвљaч морa обaвестити Нaручиоцa писменим путем, без одлaгaњa.
Приликом испоруке и монтаже, Добaвљaч је дужaн дa се премa имовини Корисника
односи сa пaжњом доброг домaћинa.
ЗАШТИТА ОД ЕВИКЦИЈЕ
Члaн 7.
Добaвљaч се обавезује да Наручиоцу испоручи добра слободна од права или
потраживања трећих лица.
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Добaвљaч одговара Наручиоцу ако на испорученим добрима постоји право или
потраживање трећег лица које искључује, умањује или ограничава право наручиоца на
коришћење и располагање добрима.
ПРИЈЕМ ДОБАРА
Члан 8.
Приликом испоруке и монтаже добара, квантитативну и квалитативну контролу
испоручених добара, као и документације предате уз опрему, извршиће представник
Наручиоца, о чему се сачињава Записник о квантитативном и квалитативном пријему,
који обострано потписују представник Наручиоца и Добављача.
Приликом примопредаје, представник Наручиоца је дужан да испоручена добра
на уобичајени начин прегледа, да су нова и некоришћена и без видљивих недостатака.
Уколико се установи било какав недостатак, неправилност или непоузданост
добара Наручилац је дужан да о томе сачини записник о рекламацији и достави га
Добављачу, а Добављач се обавезује да записнички утврђене недостатке у квалитету
и/или квантитету отклони најкасније у року од 7 (седам) дана од дана сачињавања
записника о рекламацији.
Члан 9.
Ако се након примопредаје покаже неки недостатак, односно неправилост или
непоузданост који се није могао открити уобичајеним прегледом, Наручилац је дужан да о
том недостатку писаним путем обавести Добављача без одлагања након дана када је
открио недостатак.
У случају да је Добављач знао или морао знати за недостатке, Наручилац има
право да се на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу да добра прегледа,
односно да благовремено обавести Добављача о уоченом недостатку.
У случају да Наручилац није извршио своју обавезу да испоручено добро прегледа
без одлагања и да обавести Добављача о постојању недостатка – ако је тај недостатак био
познат Добављачу или му није могао остати непознат, Наручилац задржава право да о
томе обавести Добављача и кад се тај недостатак показао после истека шест месеци од
предаје добра.
Члан 10.
У случајевима из члана 9. овог уговора Наручилац има право да захтева од
Добављача да отклони недостатак у року од 7 (седам) дана од дана пријема позива
представника Наручиоца или да му о свом трошку преда друго добро истих или бољих
карактеристика без недостатка у року од 60 (шездесет) дана од дана истека рока за
отклањање недостатка (испуњење уговора).
Ако Наручилац не добије испуњење уговора у роковима из става 1. овог члана
уговора Наручилац има право да раскине уговор, о чему писмено обавештава Добављача.
Наручилац може да раскине уговор и без остављања накнадног рока ако га је
Добављач обавестио да неће да испуни уговор, односно када је очигледно да Добављач
неће моћи да испуни уговор ни у накнадном року.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 11.
Гарантни рок за предметна испоручена добра је ________ година/е (гарантни рок не
може бити краћи од 2 године), рачунајући од дана обостраног потписивања Записника о
квантитативном и квалитативном пријему добара.
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Уколико Наручилац у току коришћења предметних добара, а у гарантном року
уочи одређене неправилности, односно недостатке или непоузданост у коришћењу
добара Наручилац има право да захтева од Добављача да отклони недостатке или да му
испоручи нова добра без недостатака (испуњење уговора).
Уколико је због неисправног функционисања извршена замена добара или њена
битна оправка, гарантни рок почиње да тече поново од замене опреме, односно од
враћања поправљене опреме.
АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА
Члaн 12.
Добављач ће део набавке добара који су предмет овог уговора, a који не може бити
већи од 50 % укупне вредности уговора, извршити преко Подизвођача
________________________, ул. _____________________ бр.____, ПИБ___________, МБ: _______________, у свему у
складу са понудом број ___________ од ______________.
Добављач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и
за добра испоручена од стране Подизвођача, као да их је сам извео.
Понуђач 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.
(Попуњава се само ако је ангажован подизвођач)
ВИША СИЛА
Члaн 13.
Нaступaње више силе ослобођa од одговорности уговорне стрaне зa кaшњење у
извршењу уговорених обaвезa. О дaтуму нaступaњa, трaјaњa и престaнкa више силе,
уговорне стрaне су обaвезне дa без одлaгaњa писано обaвесте другу уговорну стрaну.
Кaо случaјеви више силе смaтрaју се природне кaтaстрофе, пожaр, поплaвa,
експлозијa, трaнспортне несреће, одлуке оргaнa влaсти, штрaјк и други случaјеви који се у
моменту зaклучењa овог Уговорa нису могли предвидети и нису проузроковани чињењем
тј. нечињењем ниједне уговорне стране.
УГОВОРНА КАЗНА
Члaн 14.
Уколико Добављач не испоручи добра у уговореном року одређеном у члану 4. став
1. овог уговора, а под условом да до тога није дошло кривицом Наручиоца, нити услед
дејства више силе, дужан је да за сваки дан задоцњења плати Наручиоцу на име
уговорне казне износ од 1 % од укупне цене без ПДВ, с тим да укупан износ уговорне
казне за задоцњење не може прећи 10% укупне цене без ПДВ из члана 2. став 2. овог
уговора.
Уговорна казна из става 1. овог члана почиње да се рачуна од првог наредног
дана од дана истека уговореног рока и рачуна се до дана испуњења уговорене обавезе,
а најдуже до дана у коме вредност обрачунате уговорне казне достигне 10% укупне
цене без ПДВ. Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право
Наручиоца да захтева накнаду штете.
РАСКИД УГОВОРА
Члaн 15.
Уговорнa стрaнa незaдовољнa испуњењем уговорених обaвезa друге уговорне
стрaне може зaхтевaти рaскид уговорa, уколико су испуњени следећи услови:
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 дa је претходно, у писменој форми обaвестилa другу уговорну стрaну о елементимa
реaлизaције уговорa зa које смaтрa дa су неусaглaшени и дa предстaвљaју основ зa
рaскид уговорa;
 дa је другој уговорној стрaни остaвилa примерени рок зa отклaњaње
неусaглaшености;
 дa другa уговорнa стрaнa није отклонилa неусaглaшености или их није отклонилa
нa зaдовољaвaјући нaчин и
 дa је уговорнa стрaнa незaдовољнa испуњењем уговорених обaвезa друге уговорне
стрaне своје уговорене обaвезе у потпуности и блaговремено извршилa.
Рaскид уговорa се зaхтевa писменим путем, сa рaскидним роком од 15 дaнa.
У случaју рaскидa уговорa, примењивaће се одредбе Зaконa о облигaционим
односимa.
СПОРОВИ
Члaн 16.
Уговорне стрaне су сaглaсне дa се евентуaлни спорови по овом Уговору решaвaју
спорaзумно, у супротном уговaрa се нaдлежност Привредног судa у Панчеву.
СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА
Члaн 17.
Овaј уговор ступa нa снaгу даном потписивaњa од стрaне Нaручиоца и Добaвљaчa, и
достaвљaњa средстaвa финaнсијског обезбеђењa из члaнa 5. тачка 1. овог Уговорa.
РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА
Члан 18.
Овај уговор се закључује на одређено време и важи до испуњења свих уговорних
обавеза узимајући у обзир и гарантни период.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члaн 20.
Зa све што није регулисaно овим Уговором примењивaће се одредбе Зaконa о
облигaционим односимa, кaо и други вaжећи прописи који регулишу ову мaтерију.
Члaн 21.
Овaј Уговор сaчињен је у 6 (шест) истоветих примерaкa, од чега зa Нaручиоцa 4
(четири) примеркa и зa Понуђача 2 (двa) примеркa.

ДОБАВЉАЧ
__________________________

НАРУЧИЛАЦ
__________________________

Напомена:
Модел уговора понуђач мора да потпише (овлашћено лице) чиме потврђује да је сагласан
са садржином модела уговора. У случају подношења понуде са учешћем подизвођача модел
уговора потписује понуђач, а у случају подношења заједничке понуде уговор потписује онај
понуђач који је овлашћен да у име свих понуђача из групе понуђача сагласно споразуму који
је група понуђача доставила уз понуду
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику, а документа којима се доказује испуњеност
Техничких карактеристика може и на енглеском јеику.
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
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:
УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ КОВИН, улица Цара Лазара број 85, 26220 Ковин,
са назнаком:
,,ПОНУДА ЗА НАБАВКУ, ИСПОРУКУ И МОНТАЖУ DCI ВИДЕО ПРОЈЕКТОРА СА ОПРЕМОМ,
БРОЈ 2/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда је благовремена уколико је примљена до 26.06.2020. године до 15,00 часова.
Отварање понуда је дана 26.06.2020. године са почетком у 15,15 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. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Понуда мора да садржи оверен и потписан:
1) Образац понуде (Образац 1);
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5) Обтразац Изјаве о поштовању обавеза из члана 75. Ст. 2 ЗЈН (Образац 5);
6) Изјава Понуђача – Референ листа – Списак инсталација (Образац 6);
7)Потврда Наручиоца (Образац 7)
7) Образац Изјаве о достављању средства финансијског обезбеђења (Образац 8);
8) Техничка спецификација (Образац 9);
9)Изјава о обиласку локације/објекта (Образац 10);
- Модел Уговора;
- Доказе о испуњености обавезних и додатних услова из члана 75 и 76 ЗЈН и доказе из
Техничке спецификације
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3. ПАРТИЈЕ
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду
на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ''Установа Центар за
културу'' Ковин, улица Цара Лазара број 85, 26220 Ковин, са назнаком:
„Измена понуде за ''Набавка, испорука и монтажа DCI видео пројектора са опремом'', број
2/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”;
„Допуна понуде за ''Набавка, испорука и монтажа DCI видео пројектора са опремом'', број
2/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”;
„Опозив понуде за ''Набавка, испорука и монтажа DCI видео пројектора са опремом'', број
2/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”;
„Измена и допуна понуде за ''Набавка, испорука и монтажа DCI видео пројектора са
опремом'', број 2/2020 - 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 (Образац 1 у поглављу VI), понуђач наводи на који начин подноси
понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или
подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац
1 у поглављу VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова.
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 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. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН
и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 опис послова сваког од понуђаћа из групе понуђача у извршењу уговора,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање.
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.
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. Начин и услови плаћања:
Плаћање добра извршиће се најкасније у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана
коначне испоруке и монтаже и потписивања записника о квантитативно – квалитативно
усаглашеном пријему, након што понуђач преда наручиоцу исправну фактуру/рачун и
осталу пратећу документацију.
Добављач је дужан да Наручиоцу достави фактуру у три примерка.
9.2. Захтеви у погледу рока испоруке и монтаже добара:
Испоруку и монтажу добара која су предмет ове јавне набавке, добављач мора извршити у
року који је навео у Обрасцу понуде, а који не може бити дужи од 60 (шездесет) дана,
рачунајући од дана закључења уговора и увођења у посао од стране наручиоца.
Продужење рока испоруке толерисаће се у случају више силе и сагласност наручиоца.
У случају да понуђени рок испоруке и монтаже буде дужи од траженог рока у овој
конкурсној документацији (који не може бити дужи од 60 дана рачунајући од дана
потписивања уговора), или исти није изражен у данима понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
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9.3. Захтеви у погледу гарантног рока:
Гарантни рок на испоручена добра износе мин. 2 (две) године од дана примопредаје.
Гарантни рок почиње да тече од дана обостраног потписивања Записника о
квантитативном и квалитативном пријему предметних добара.
9.4. Захтеви у погледу места испоруке и монтаже добара:
Испорука и монтажа добара је на адреси Наручилац, Ковин улица Цара Лазара број 85.
9.5. Захтев у погледу рока важења понуде:
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 (шездесет) дана од 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 на може мењати понуду.
9.6. Други захтеви:
Понуђач се обавезује да приликом испоруке добара достави Наручиоцу пратећу
документацију, упутство за коришћење, гарантни лист, листе усаглашености,
сертификате и друго.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим
свим трошковима (трошкове испоруке, монтаже, обуке корисника и све друге
пратеће и зависне) 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.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. ЗЈН.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА







1. Добављач је обавезан да приликом потписивања уговора Наручиоцу преда:
Бланко сопствену меницу за добро извршење посла у корист: Установе Центар за
културу Ковин, Цара Лазара 85, потписану и оверену печатом понуђача у складу са
картоном депонованих потписа, у износу од 10% од укупне уговорене цене без ПДВ-а.
Уз бланко соло менице треба још доставити:
Менично писмо – овлашћење да се меница у износу од 10% од укупне уговорене
цене без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату.
Копију картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно
виде депоновани потпис и печат фирме Понуђача, оверена оригиналним печатом
банке са датумом овере ;
Захтев за регистрацију меница – оверен код банке код које је регистрована меница.
Потпис, печат и број текућег рачуна на картону депонованих потписа, меници и
меничном овлашћењу и захтеву за регистрацију меница мора бити истоветан.
Рок важења менице мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од рока испоруке и
монтаже, а што се констатује Записником о примопредаји предметних добара.
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2. Добављач је обавезан приликом примопредаје добара Наручиоцу преда:
Бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року, у корист:
Установе Центар за културу Ковин, Цара Лазара 85, потписану и оверену печатом
понуђача у складу са картоном депонованих потписа, у износу од 10% од укупне
уговорене цене без ПДВ-а.
Уз бланко соло менице треба још доставити:
Менично писмо – овлашћење да се меница у износу од 10% од укупне уговорене
цене без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату.
Копију картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно
виде депоновани потпис и печат фирме Понуђача, оверена оригиналним печатом
банке са датумом овере ;
Захтев за регистрацију меница – оверен код банке код које је регистрована меница.
Потпис, печат и број текућег рачуна на картону депонованих потписа, меници и
меничном овлашћењу и захтеву за регистрацију меница мора бити истоветан.
Рок важења менице мора бити најмање 10 (десет) дана дужи од гарантног рока за
испоручена предметна добра.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације.
13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО
ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА
Ова Конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца,
електронске поште на e-mail kulturakovin@gmail.com, факсом на број 013/742-592 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, 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, ЈН бр. 2/2020”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. ЗЈН:
- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
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- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или
понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од
друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна
дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА
КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).
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. 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.
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА
ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,
који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама
ЗЈН. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту:
Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на email kulturakovin@gmail.com, факсом на број 013/742-592 или препорученом пошиљком са
повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне
набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О
поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и
на својој интернет страници, најкасније у року од два 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 седам дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у
складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а
наручилац исте није отклонио.
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Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека
рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После
доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне
набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео
пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава
реализован, као и датум извршења налога.
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна
достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин
додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000,00 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; ........... [навести назив наручиоца]; ЈН ....... [навести редни број јавне набавкe];
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе
наведене под тачком 1, или
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3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних
средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
18.ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора је 25 дана од јавног отварања
понуда.
Одлука о додели уговора биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца у року од три дана од дана доношења одлуке.
19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац ће потписане уговоре да достави понуђачу на потпис у року од осам дана од
дана истека рока за подношење захтева за заштиту права, а Понуђач је дужан да потписане
уговоре врати Наручиоцу у року од осам дана од дана пријема.
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.
20.ИЗМЕНА УГОВОРА
Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену рока
испоруке добара из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у
уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима.
21. ОБАВЕШТЕЊЕ О УПОТРЕБИ ПЕЧАТА
Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна.
Уколико понуђач не користи печат, а у складу са Законом о привредним друштвима
(„Сл. гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др.закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018),
дужан је да уз понуду достави Наручиоцу Изјаву о томе.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 2/2020
1.
2.
3.
-

Стојанка Тасић, члан Комисије;
Лолита Радованов, зам. члана Комисије;
Верица Торлаковић Николић, члан Комисије;
Весна Маринков, зам. члана Комисије;
Војимир Обрадовић, члан Комисије;
Жељко Марковић, зам. члана Комисије.
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