Центар за културу“Влада Дивљан“
Митрппплита Петра бр. 8, Бепград
Брпј: ППЈН 37-6/18
Датум: 22.05.2018. гпдине
www.ckvladadivljan.rs

КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ИЗВПЂЕОА ППЗПРИШНЕ ПРЕДСТАВЕ “ СВЛАЧЕОЕ“ бр. ППЈН 37 /18
У ПРЕГПВАРАЧКПМ ППСТУПКУ БЕЗ ПБЈАВЉИВАОА ППЗИВА ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДА
Јавна набавка услуга из пбласти културе: ЈЕДНП извпђеое ппзприщне представе» СВЛАЧЕОЕ»,
у прегпварашкпм ппступку без пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда, шл. 36. став 1. ташка
2. Закпна п јавним набавкама.
Брпј набавке: ППЈН 37 /18 пд 07.05.2018. гпдине.
Садржај
А. Ппзив за ппднпщеое ппнуде
Б. Упутствп ппнуђашима какп да сашине ппнуду
Ц. Пбразац ппнуде
Д. Пбразац изјаве ппнуђаша кпјпм дпказује испуоенпст услпва за ушещће у ппступку (у пбрасцу
наведени таксативнп услпви прпписани ЗЈH кпје ппнуђаш мпра да испуни)
Е. Пбразац изјаве п независнпј ппнуди
Ф. Пбразац структуре ппнуђене цене са упутствпм
Г. Пбразац трпщкпва припреме ппнуде
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Пбразац Б
УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ
1. Ппдаци o предмету и ппступку јавне набавке кпји се спрпвпди:
Предмет јавне набавке су услуге из пбласти културе ппд услпвима из ппзива и кпнкурсне
дпкументације и тп- ЈЕДНП извпђеое ппзприщне представе „СВЛАЧЕОЕ“, пзнака из
ппщтег решника набавке: 92000000– услуге у пбласти рекреације, културе и сппрта у
прегпварашкпм ппступку без пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда. Прегпварашки
ппступак без пбјављиваоа ппзива се спрпвпди у складу са шланпм 36. став l. ташка 2. Закпна
п јавним набавкама, јер набавку мпже изврщити самп пдређени ппнуђаш.
2. Ппдаци п језику на кпјем ппнуда мпра бити састављена:
Ппнуда мпра бити састављена на српскпм језику.
3. Пбавезна садржина ппнуде:
Ппнуђаш ппднпси ппнуду кпја мпра да садржи следеће:
I) пппуоен, пешатпм пверен и пптписан Пбразац ппнуде (пбразац Ц)
2) пппуоен, пешатпм пверен и пптписан Пбразац изјаве ппнуђаша кпјпм дпказује
испуоенпст услпва за ушещће у ппступку (пбразац Д)
3) Пбразац изјаве п независнпј ппнуди (пбразац Е)
4) Пбразац структуре ппнуђене цене са упутствпм (пбразац Ф)
5) Пбразац трпщкпва припреме ппнуде (пбразац Г)
4. Ппсебни захтеви у ппгледу начина на кпји ппнуда мпра бити сачиоена:
Пбрасце дате у кпнкурснпј дпкументацији, пднпснп ппдатке кпји мпрају да буду оихпв
саставни деп, ппнуђаши пппуоавају шиткп-щтампаним слпвима, хемијскпм плпвкпм, а
пвлащћенп лице ппнуђаша исте пптписује и пешатпм пверава.
5. Начин измене, дппуне или пппзива пд стране ппнуђача.
Нарушилац не дпзвпљава измене, дппуне или пппзив ппнуде пд стране ппнуђаша.
6. Ппсебни захтеви Наручипца у ппгледу траженпг начина и услпва плаћаоа, евентуалних
других пкплнпсти пд кпјих зависи исправнпст ппнуде
Захтеви у ппгледу начина, рпка и услпва плаћаоа
Предмет набавке биће плаћен на нашин, у рпку и ппд услпвима из Кпнкурсне
дпкументације.
Захтев у ппгледу рпка пружаоа услуга
Рпк пружаоа услуге кпја је предмет јавне набавке је 2018. гпд.
Захтев у ппгледу рпка важеоа ппнуде
Рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 30 дана пд дана птвараоа ппнуда (шлан 90.ЗЈН)
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7. Валута и начин на кпји мпра да буде наведена и изражена у ппнуди:
Цена у ппнуди мпра бити исказана у динарима, у нетп изнпсу.
У цену је урашунатп: извпђеое наведене ппзприщне представе са свим пратећим
трпщкпвима.
Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, нарушилац ће ппступити у складу са
шланпм 92. ЗЈН, пднпснп затражиће пбразлпжеое свих оених саставних делпва кпје сматра
мерпдавним.
8. Начин пзначаваоа ппверљивих ппдатака у ппнуди
Нарушилац ће шувати кап ппверљиве све ппдатке у ппнуди кпји су пзнашени кап ппверљиви,
пднпснп ппсебним прпписпм утврђени кап ппверљиви. Сваки ппверљиви ппдатак се
пзнашава са пзнакпм "Ппверљивп" и пбележава црвенпм бпјпм, а исппд пзнаке
"Ппверљивп" треба да стпји пптпис пвлащћенпг лица ппнуђаша.
Нарушилац не пдгпвара за ппверљивпст ппдатака кпји нису пзнашени на ппменути нашин.
Нарушилац ће пдбити даваое инфпрмације кпја би знашила ппвреду ппверљивпсти
ппдатака дпбијених у ппнуди. Неће се сматрати ппверљивим цена и пстали ппдаци из
ппнуде кпји су пд знашаја за примену елемената критеријума и рангираоа ппнуде.
Нарушилац ће шувати кап ппслпвну тајну имена ппнуђаша, кап и ппднете ппнуде, дп истека
рпка предвиђенпг за птвараое ппнуда.
9. Приликпм састављаоа ппнуде ппнуђач је у пбавези да наведе да је ппщтпвап пбавезе кпје
прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити
живптне средине, кап и да гарантује да је ималац права интелектуалне свпјине.
10. Начин на кпји се мпгу захтевати дпдатна пбјашоеоа пд ппнуђача ппсле птвараоа ппнуда
и вршити кпнтрпла кпд ппнуђача.
Нарушилац мпже приликпм струшне пцене ппнуда да захтева пд ппнуђаша дпдатна
пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при прегледу, вреднпваоу и уппређиваоу .
Нарушилац мпже уз сагласнпст ппнуђаша да изврщи исправке рашунских грещака, упшених
приликпм разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа ппнуда. У слушају разлике
између јединишне и укупне цене, мерпдавна је јединишна цена. Акп се ппнуђаш не сагласи
са исправкпм рашунских грещака, нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап неприхватљиву.
11. Пп птвараоу ппнуда прегпвараће се пкп цене кап елементу угпвпра
12. Критеријум за пцеоиваое ппнуда и дпделу угпвпра.
Критеријум за пцеоиваое ппнуда и дпделу угпвпра је најнижа ппнуђена цена.
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13. Захтев за заштиту права
Захтев за защтиту права мпже да ппднесе ппнуђаш, ппднпсилац пријаве, кандидат
заинтереспванп лице, пднпснп ппслпвнп удружеое у име наведених лица.
Захтев за защтиту права се ппднпси Републишкпј кпмисији за защтиту права, а предаје
нарушипцу неппсреднп или ппщтпм преппрушенп са ппвратницпм. Кппија захтева за защтиту
права се истпвременп дпставља
Републишкпј кпмисији за защтиту права.
Захтев за защтиту права се мпже ппднети у тпку некпг ппступка јавне набавке, прптив сваке
радое нарушипца псим укпликп закпнпм није другашије пдређенп. П ппднетпм захтеву за
защтиту права нарушилац ће пбавестити све ушеснике у ппступку јавне набавке пднпснп
пбјавити на Ппрталу управе, најкасније у рпку пд 2 (два) дана пд дана пријема захтева.
Укпликп се захтевпм за защтиту права пспправа врста ппступка, садржина ппзива или
кпнкурсне дпкументације, захтев ће се сматрати благпвременим укпликп је примљен пд
стране нарушипца три дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, без пбзира на нашин
дпстављаоа.
Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра у складу са шланпм 108. став 1. и 2. 3акпна п
јавним набавкама, или пдлуке п пбустави ппступка јавне набавке из шлана 109. ЗЈН, рпк за
ппднпщеое захтева за защтиту права је 10 (десет) дана пд дана пбјављиваоа пдлуке п
дпдели угпвпра на Ппрталу јавних набавки.
Захтевпм за защтиту права не мпгу се пспправати радое нарушипца предузете у ппступку
јавне набавке, акп су ппднпсипцу захтева били или мпгли бити ппзнати разлпзи за оегпвп
ппднпщеое пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, а ппднпсилац захтева га није ппднеп
пре истека тпг рпка.
Ппднпсилац захтева за защтиту права је дужан да на рашун бучета Републике Србије уплати
таксу у изнпсу пд 60.000,00 динара (брпј жирп рашуна: 840-742221843-57 щифра плаћаоа
153, ппзив на брпј 97 50–016, сврха: Републишка административтна такса са назнакпм
набавке на кпју се пднпси, кприсник: Бучет Републике Србије).

14.Угпвпр п јавнпј набавци наручилац мпже закључити и пре истека рпка за ппднпшеое
захтева за заштиту права у смислу члана 112. став 2. тачка 2. Закпна п јавним набавкама.
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Пбразац Ц
Центар за културу“Влада Дивљан“
Митрппплита Петра бр. 8, Бепград
Брпј: ППЈН 37-6/18
Датум: 22.05.2018. гпдине
www.ckvladadivljan.rs
ПИБ 105202498
Назив ппнуђаша _________________________________________________
Адреса, местп и ппщтина ппнуђаша ________________________________
Тел./факс _________________________
Брпј ппнуде ппнуђаша _______________
Матишни брпј ______________________
Регистарски брпј ___________________
Шифра делатнпсти _________________
П И Б ___________
Брпј текућег рашуна ппнуђаша и назив банке _________________________
Пвлащћенп лице за пптписиваое угпвпра ___________________________
ППНУДА
Предмет јавне набавке: Услуга из пбласти културе - ЈЕДНП извпђеое ппзприщне представе
„СВЛАЧЕОЕ“, у прегпварашкпм ппступку без пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда, пп
Пдлуци п ппкретаоу ППЈН 37-3 /18 пд 22.05.2018. гпдине.
Цена без ПДВ -за ЈЕДНП извпђеое представе .................. дин.
Цена са ПДВ

-за ЈЕДНП извпђеое представе .................. дин.

Нашин плаћаоа : __________
Важнпст ппнуде :
дана пд дана птвараоа ппнуда (рпк не мпже бити краћи пд 30 дана
пд 30 пд дана птвараоа ппнуде)
Датум: ....................2018. гпд.
М.П.

Ппнуђаш:
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Пбразац Д

ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ППНУЂАЧА КПЈПМ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНOCT УСЛПВА ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ
Назив ппнуђаша: ..........................................
Адреса: .........................................................
Телефпн / факс: ...........................................
Матишни брпј: ................................................
Регистарски брпј: ..........................................
Шифра делатнпсти: .......................................
ПИБ:..................................................................
Изјављујемп ппд пунпм мпралнпм, материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу да у пптпунпсти
испуоавамп услпве за ушещће у прегпварашкпм ппступку без пбјављиваоа ппзива, а у складу
са шланпм 75. Закпна п јавним набавкама и тп следеће:
1. да смп регистрпвани кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписани у пдгпварајући регистар;
2. да кап ппнуђаш и оегпв закпнски заступник нисмп псуђивани за некп пд кривишних дела кап
шлан прганизпване криминалне групе, да нисам псуђиван за кривишна дела прптив привреде,
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваое мита, кривишнп
делп преваре;
3. да нам није изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је на снази у време
пбјављиваоа, пднпснп пд слаоа ппзива за ппднпщеое ппнуда;
4. да смп измирили дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима
Републике Србије ( или стране државе када ппнуђаш има седищте на оенпј теритприји);
5. да смп при састављаоу ппнуда ппщтпвали пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п
защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима защтити живптне средине, кап и да гарантујемп да
смп ималац права интелектуалне свпјине;
6. да кап ппнуђаш имамп регулисанп аутпрскп правп за прганизацију извпђеоа прпграма кпји
је предмет прегпвараоа, а кпје ће нарушипцу ппслужити кап дпказ да мпже са нама спрпвести
прегпварашки ппступак без пбјављиваоа ппзива у складу са шланпм 36. став 1. ташка 2. ЗЈН.
7. да кап ппнуђаш преузимам пдгпвпрнпст за ппвреду защтићених права интелектуалне свпјине
трећих лица.
Датум: ..........2018. гпд.
М.П.

Ппнуђаш:
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Пбразац Е

ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ППНУЂАЧА П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ

Назив ппнуђаша: .................................
Адреса: ...............................................
Тслефпн / факс:.....................................
Матишни брпј: ......................................
Регистарски брпј:..................................
Шифра делатнпсти: ...............................
ПИБ: ....................................................

Схпднп шлану 26. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015
и 68/2015), пвлащћени представник ппнуђаш „.....................................“ из ..........................,
изјављује ппд пунпм мпралнпм, материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, да је у предметнпј
набавци извпђеоа ппзприщне представе „СВЛАЧЕОЕ“ сам ппднеп ппнуду, независнп и без
дпгпвпра са другим ппнуђашима или заинтереспваним лицима.

Местп: ..............................
Датум: .....................2018.гпд.

М.П.

Ппнуђаш:
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Пбразац Ф
ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ППНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВПМ КАКП ДА СЕ ПППУНИ
Назив ппнуђаша: ..........................................
Адреса: .......................................................
Телефпн / факс: ...........................................
Матишни брпј:.............................................
Регистарски брпј: .......................................
Шифра делатнпсти: .....................................
ПИБ: .............................................................
Редни
брпј

1.

ЕЛЕМЕНТИ КПЈИ УЛАЗЕ У УКУПНУ ЦЕНУ

ИЗНПС (у динарима)

УСЛУГЕ КПЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ
Цена услуге кпја је предмет набавке без ПДВ–а

2.
3.
4.
5.
Укупна цена услуге:
Изнпс ПДВ-а (ако је понуђач обвезник ПДВ-а)
Укупна цена услуге са ПДВ-пм
УПУТСТВП КАКП ДА СЕ ПППУНИ ПБРАЗАЦ:
Пбразац структуре цене ппнуђаш мпра да пппуни, пвери пешатпм и пптпище, шиме пптврђује да
су ташни ппдаци кпји су у пбрасцу наведени.
Пбразац структуре цене ппнуђаши пппуоавају према следећем упутству: Ппд ташкпм 1. 2. 3. 4 и
5 итд. ппнуђаши навпде елементе кпји улазе у укупну цену услуге кпја је предмет набавке у
динарима и без ПДВ–а.
-навпди изнпс ПДВ-а (акп је пбвезник ПДВ–а)
-навпди укупну цену услуге кпја је предмет набавке са ПДВ-п
Местп:
Датум: ..................2018.гпд.
М.П.
Ппнуђаш:
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Пбразац Г

ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ
Назив ппнуђаша: ................................
Адреса: ..............................................
Телефпн/ факс: .................................
Матишни брпј: ..................................
Регистарски брпј: .............................
Шифра делатнпсти: .........................
ПИБ: ..................................................
Редни брпј ВРСТА ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ

ИЗНПС ТРПШКА

1.
2.
3.
4.
5.
Укупнп трпщкпви ппнуде:
Местп:
Датум: ..................2018.
М.П.

Ппнуђаш:

Наппмена:
Пбразац трпщкпва припреме ппнуде ппнуђаш мпра да пппуни, пвери пешатпм и пптпище, шиме
пптврђује да су ташни ппдаци кпји су у пбрасцу наведени.
(Укпликп ппстпје трпщкпви израде узпрка или мпдела, израђених у складу са технишким
спецификацијама, трпщкпви прибављаоа средства пбезбеђеоа ппнуђашу ће се исти
надпкнадити укпликп Нарушилац дпнесе пдлуку п пбустави ппступка)
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