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На основу члана 39. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015),
Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 9 од 20.11.2017. и Решења о образовању комисије за
јавну набавку број 9/1 од 20.11.2017 године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗАКУП КЛИЗАЛИШТА, бр. 9/2017

Конкурсна документација садржи:
Поглавље

Назив поглавља

I

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

II

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

III

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПOРУКЕ ДОБАРА,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. -

III

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

IV

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

V

КРИТЕРИЈУМЕ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

VI
VII
VIII

ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
МОДЕЛ УГОВОРА
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

I

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

(1) Назив, адреса и интернет страница наручиоца:
Наручилац: Установа за физичку културу“Спортски центар“ Крушевац
Адреса: Николе Тесле 14, Крушевац

Интернет страница: www.sckrusevac.com
(2) Врста поступка: јавна набавка мале вредности;
(3) Предмет јавне набавке: су услуге закупа клизалишта
(4) ОРН: 70200000 – Услуге давања сопствене имовине у најам или закупа
(5) Циљ поступка: Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.
(6) Право на учешће: Право на учешће у поступку јавне набавке има сваки понуђач који испуњава
услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама
(7) Рок за доношење одлуке о додели уговора: у року од 3 дана, од дана отварања понуда.
(8) Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка: Не
(9) Партије Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
(10) Врста оквирног споразума – Не
(11) Контакт особа: Јелена Вјештица, тел: 037/492-277; моб: 063/80-39-785.
Е - mail адреса: jelenasck@yahoo.com.
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II ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Ова Конкурсна документација не садржи Техничку документацију и Планове.

III

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПOРУКЕ
ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Понуђена цена треба да обухвати: транспорт, испоруку, монтажу и демонтажу и пуштање у рад
клизалишта тражених карактеристика.
Покретно клизалиште следећих техничких карактеристика:
-

Ширине 12-15 м;
Дужине 24-26,5 м;
Најмање 150 пари клизаљки (у употребљивом стању и обавезно наоштрене);
Ограда клизалишта;
Ручна опрема за одржавање;
Транспорт опреме и потребна опрема за монтажу;
Монтажа и демонтажа наведене опреме;



Наручилац обезбеђује:

-

Равну површину за полагање тепиха (без пада за одвод воде);
Прикључак за воду.

Период изнајмљивања : од дана закључивања уговора до 13.02.2018. године
Место извршења услуга: Трг Костурница Крушевац,
Квалитет и технички прописи и стандарди: према важећим прописима и стандардима
Начин спровођења контроле: Лица које одреди Наручилац
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IV

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
Право учешћа у поступку имају понуђачи који испуњавају обавезне услове за учешће у
поступку у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“,
124/2012, 14/2015 и 68/2015). Испуњеност услова из члана 75. Закона понуђач доказује документима
које доставља уз понуду, а у свему према члану 77. Закона о јавним набавкама:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач.
4) Закона);
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона);
5) Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
Испуњеност услова из члана 75. став 1. овог закона понуђач, који је ПРАВНО ЛИЦЕ,
доказује достављањем следећих доказа:
1) Извода из регистра Агенције за привредне регистре односно извод из регистра надлежног
Привредног суда;
2) - Уверење основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела
која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда), на чијем подручју је седиште
домаћег правног лица или огранка страног правног лица, а којим се потврђује да понуђач није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 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 се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није
осуђивано за горе наведена кривична дела;
- Уверење посевбног одељења за организовани круминал Вишег суда у Београду, којим се
потврђује да понуђач није осуђиван за неко од кривичних дела организованог криминала;
-Извода из казнене евиденције, односно Уверење надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова (према месту рођења или месту пребивалишта), за
законског заступника правног лица, 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;
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Ако правно лице има више законских заступника, за сваког од њих се доставља уверење из
казнене евиденције.
Напомена: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Уверење Пореске управе Министраства финансија да је измирио доспеле порезе и
доприносе и Уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у
поступку приватизације;
Напомена: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
4) За ову јавну набавку није потребна дозвола.
5) Потписан и оверен Образац изјаве да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда, а која се налази у
конкурсној документацији;
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико
понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Понуђач који је ПРЕДУЗЕТНИК, у поступку јавне набавке, испуњеност обавезних
услова доказује достављањем следећих доказа:
1) Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег
регистра;
2) Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
Напомена: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда
3) 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;
Напомена: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда
4) За ову јавну набавку није потребна дозвола.
5) Потписан и оверен Образац изјаве да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда, а која се налази у
конкурсној документацији;
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико
понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Понуђач који је ФИЗИЧКО ЛИЦЕ, у поступку јавне набавке, испуњеност обавезних
услова доказује достављањем следећих доказа:
1) Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова 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);
Напомена: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда
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2) Потврда Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова;
Напомена: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) 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;
Напомена: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
4) За ову јавну набавку није потребна дозвола.
5) Потписан и оверен Образац изјаве да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда, а која се налази у
конкурсној документацији;
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико
понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Према члану 78. став 5) Закона, лице уписано у јавни регистар понуђача, није дужно да
приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова. Понуђач који је уписан у
регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре, није дужан да приликом
подношења понуда доказује испуњност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) 2) и 4)
Закона, на начин како је то горе описано, већ у том случају доставаља:
-Копију Извода о регистрованим подацима из регистра понуђача и копију решења из
Агенције за привредне регистре, као доказ да је уписан у регистар понуђача.

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

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 76. ЗАКОНА

1. Да понуђач располаже финансијскнм капацитетом:
1.1. да рачун Понуђача није био у блокади 6 месеци од дана објављивања позива за подношење
понуда на Порталу јавних набавки.
Доказ: - Потврда Народне банке Србије - Дирекција за регистре и принудну наплату о броју дана
неликвидности у периоду од претходних 6 месеци од дана објављивања позива за подношење
понуда.
2. Да понуђач располаже пословним капацитетом:

3.

2.1. Да је понуђач у претходне три године (2014, 2015, 2016) имао реализована, минимум 2
(два) уговоре о изнајмљивању клизалишта, у мин. Износу од 2.500.000 динара без ПДВ-а
Доказ:
 Списак
реализованих уговора са вредностима извршених услуга, Образац
Референц листа -Списак реализованих уговора о изнајмљивању клизалишта је
саставни део конкурсне документације.
 Копије реализованих уговора о изнајмљивању клизалишта.
Технички капацитети
- Достави фотографије кућица за складиштење клизаљки и додатне опреме као што су клупе
за преобување, ципеларници, качаљке за јакне и гумене стазе за ходање на клизаљкама.
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-

Достава полисе осигурања
Обавеза изабраног понуђача је да достави полису осигурања имовине и трећих лица.
Доказе за додане услове подносе:

Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач
самостално испуни овај услов и достави доказ.
Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава овај услов
кумулативно и достави доказ. Понуду може поднети или понуђач који наступа самостално или понуђач
који наступа са подизвођачима или група понуђача која подноси заједничку понуду.
Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора
да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона. Понуђач је дужан да за
подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне
услове из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре
доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије
за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид
оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних
органа.
Наручилац неће одбити као неприхватљиву понуду, зато што не садржи тражени доказ одређен Законом
или овом конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у својој понуди интернет страницу на којој
су тражени подаци јавно доступни.
Наручилац може одредити у конкурсној документацији да се испуњеност свих или појединих
услова, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона, доказује достављањем изјаве којом
понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове.
Понуђач који је уписан у јавни Регистар понуђача – предузетника и правних лица, није дужан да
приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до
4) Закона, тј. услова из одељка 4.1. ове конкурсне документације.
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 докуменатује на прописан начин.
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контолу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача.
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V

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. Критеријум за доделу уговора
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума
„НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА“.
2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора
у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом изабраће се понуда
понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.
Уколико ни након примене горе наведених резервних елемената критеријума 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 важења понуде. 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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Образац изјаве понуђача/члана групе о испуњености услова из чл. 75. став 1
Образац изјаве подизвођача о испуњености услова из чл. 75. став 1 Закона
Изјава чланова групе који подносе заједничју понуду
Изјава о достављању средстава финансијског обезбеђења
Образац - Референц листа- Списак извршених предметних услуга
Образац Понуде
Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Образац Изјаве о поштовању обавеза које произилазе из члана 75. став 2. Закона
Техничка спецификација - Изјава
Модел уговора
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ОБРАЗАЦ 1.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА/ЧЛАНА ГРУПЕ О ИСПУЊЕНОСТИ
УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 1. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
У складу са чланом 77. Став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

ПОНУЂАЧ,

,

из
, адреса
у поступку јавне набавке
услуга – ЗАКУП КЛИЗАЛИШТА, бр. 9/2017, испуњава све услове (обавезне) из чл. 75. став 1.
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2.

Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1.
тач. 4) Закона);
4. Да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.

Потпис овлашћеног лица понуђача
Датум:
.

. 2017. године

МП

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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ОБРАЗАЦ 2.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ
ЧЛ. 75. СТ. 1. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

ПОДИЗВОЂАЧ,

,

из
, адреса
у поступку јавне
набавке услуга – ЗАКУП КЛИЗАЛИШТА, бр. 9/2017, испуњава све услове (обавезне) из чл.
75. став 1. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, и то:

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

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

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);

Потпис овлашћеног лица подизвођача
Датум:
.

. 2017. године

МП

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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ОБРАЗАЦ 3.

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Изјављујемо да наступамо као група понуђача у јавној набавци услуга – ЗАКУП
КЛИЗАЛИШТА, бр. 9/2017
УЧЕШЋЕ ЧЛАНА ГРУПЕ
ПОТПИС
У ПОНУДИ (процентуално
ОДГОВОРНОГ ЛИЦА
ПУН НАЗИВ И СЕДИШТЕ,
у односу на укупно
И ПЕЧАТ ЧЛАНА
(АДРЕСА), ЧЛАНА ГРУПЕ
понуђену цену)
ГРУПЕ
Потпис одговорног лица:
Овлашћени члан:

м.п.
Потпис одговорног лица:

Члан групе:

м.п.
Потпис одговорног лица:

Члан групе

м.п.
Потпис одговорног лица:

Члан групе

м.п.
Потпис одговорног лица:

Члан групе

м.п.

и овлашћујемо члана групе
у име и за рачун осталих чланова групе наступа пред наручиоцем.


да

Учешће овлашћеног члана групе у предметној јавној набавци не може бити мање од
50% од укупне вредности понуде.

Напомена:Образац копирати у довољном броју примерака( уколико има више од четири учесника,
на наредном примерку не уписивати поново име овлашћеног члана (носиоца посла )–то поље
оставити непопуњено )
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ОБРАЗАЦ 4.

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Изјављујем под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да ћу у случају да
будем изабран као најповољнији понуђач за јавну набавку услуга – ЗАКУП КЛИЗАЛИШТА, бр.
9/2017 , за потребе наручиоца:
Приликом потписивања уговора доставити:
1.






Бланко сопствену меницу за добро извршење посла у корист: Установе за физичку културу
Спортски центар Крушевац, ул. Николе Тесле бр.14., потписану и оверену печатом понуђача у
складу са картоном депонованих потписа, у износу укупне уговорене цене без ПДВ-а.
Рок важења менице мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од рока завршетка услуга.
Уз бланко соло менице треба још доставити:
Менично писмо – овлашћење да се меница у износу 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 Извршиоца, оверена оригиналним печатом банке са датумом
овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуда);
Захтев за регистрацију меница – оверен код банке, код које је Извршилац регистровао меницу.
Потпис, печат и број текућег рачуна на картону депонованих потписа, меници и меничном
овлашћењу и захтеву за регистрацију меница мора бити истоветан.
Потпис овлашћеног лица понуђача
Датум:
.

. 2017. године

МП

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 5 .

РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА
СПИСАК РЕАЛИЗОВАНИХ УГОВОРА СА ВРЕДНОСТИМА
Навести услуге који су предмет јавне набавке - Да је понуђач у претходне три године (2014, 2015,
2016) имао реализована, минимум 2 (два) уговоре о изнајмљивању клизалишта, у мин. износу од
2.500.000,00 динара без ПДВ-а.

Наручилац

Период
реализације
уговора

Уговор бр. и датум

Вредност предметне
услуге из уговора
(без ПДВ-а)

УКУПАН ИЗНОС
Уз овај образац обавезно се прилажу и копије реализованих уговора о закупу клизалишта.
Потпис овлашћеног лица понуђача
Датум:
.

. 2017. године

МП

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
Образац копирати у довољном броју примерака
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ОБРАЗАЦ 6 .

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр.

од

.2017. године – за јавну набавку

– ЗАКУП КЛИЗАЛИШТА, бр. 9/2017
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Aдpeca понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
(ПИБ):

идентификациони

број понуђача

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
B) 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
који ће

укупне вредности набавке
извршити подизвођач:

Део предмета набаеке који ће извршити
подизвођач:
2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
који ће

укупне вредности набавке
извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:
Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу" попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да
се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
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 месша
предвиђених у шабели, пошребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача којије учесник у заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ –
ЗАКУП КЛИЗАЛИШТА, бр. 9/2017
ЦЕНА
Укупна вредност понуде изражена у динарима, без ПДВ-а
Словима :
ПДВ (обрачунат по стопи од

% ) у динарима

Словима :
Укупна вредност понуде изражена у динарима, са ПДВ-ом
Словима:

Начин и рок плаћања

Плаћање ће се извршити у две једнаке рате, и то:
- Прва рата најкасније у року од три дана од дана
пуштања у рад клизалишта
- Друга рата најкасније до краја буџетске 2017. године,
односно до 31.12.2017. године.
- Плаћање ће се вршити по основу
уредно достављених фактура од
стране изабраног Понуђача.

Период за који се закључује уговор

Од дана закључивања уговора до 13.02.2018. године

Рок важења понуде

дана (не може бити краћи од 30 дана) од
дана отварања понуда)

Потпис овлашћеног лица понуђача
Датум:
.

. 2017. године

МП

НАПОМЕНА:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци
који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може
да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом
оверити образац понуде.
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ОБРАЗАЦ 7 .

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
– ЗАКУП КЛИЗАЛИШТА, бр. 9/2017

Ред.
бр.

Цена
(без ПДВ-а)

1.

Превоз опреме до наручиоца

2.

Изнајмљивање клизалишта

3.

Монтажа и демонтажа опреме

4.

Остали трошкови – навести
(уписати)

Стопа
Цена
ПДВ-а 20% (са ПДВ-ом)

Укупна понуђена цена
(1+2+3+4):



Све ставке наведене у опису предмета набавке одговарају техничкој спецификацији наведеној у
овој конкурсној документацији (страна 3)

Потпис овлашћеног лица понуђача
Датум:
.

. 2017. године

МП

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 8

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач

[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде,
како следи у табели:

ИЗНОС ТРОШКА УРСД
БЕЗ ПДВ-А
СА ПДВ-ОМ

ВРСТА ТРОШКА

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

Потпис овлашћеног лица понуђача
Датум:
.

. 2017. године

МП
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ОБРАЗАЦ 9 .

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона,

(уписати

назив понуђача) даје:

ИЗЈАВA О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам
понуду у поступку јавне набавке – ЗАКУП КЛИЗАЛИШТА, бр. 9/2017, поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

Потпис овлашћеног лица понуђача
Датум:
.

. 2017. године

МП

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручула ће
одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту
конкуренције, може понуђачу односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку
јаене набаеке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у
поступку јавне набаеке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну
референцу усмислу члана 82. cтaв 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ОБРАЗАЦ 10.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

– ЗАКУП КЛИЗАЛИШТА, бр. 9/2017

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
СЕДИШТЕ:

Изјава
о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да сам да сам поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада
и заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде (чл.75. ст.2. Закона).

Потпис овлашћеног лица понуђача
Датум:
.

. 2017. године

МП

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ОБРАЗАЦ 11.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
– ЗАКУП КЛИЗАЛИШТА, бр. 9/2017
Понуђена цена треба да обухвати: транспорт, испоруку, монтажу и демонтажу и пуштање у рад
клизалишта тражених карактеристика.
Покретно клизалиште следећих техничких карактеристика:
- Ширине 12-15 м;
- Дужине 24-27,5 м;
- Најмање 150 пари клизаљки (у употребљивом стању и обавезно наоштрене);
- Ограда клизалишта;
- Ручна опрема за одржавање;
- Клизалише мора бити са алуминијумском инсталацијом (ради бржег подизања ледене плоче и
ефикасног одржавања леда на вишљим температурама)
- Приложити уз понуду више фотографија клизалишта и то у фази постављене инсталације, пре
постављања леда, клизалишта коју би инсталирали а где се може видети ког типа је инсталација.
-

Наручилац обезбеђује:
Равну површину за полагање тепиха (без пада за одвод воде);
Прикључак за воду.

Период важења Уговора : Од дана закључивања уговора до 13.02.2018. године
Место извршења услуга: Трг Костурница Крушевац,
Квалитет и технички прописи и стандарди: према важећим прописима и стандардима
Начин спровођења контроле: Лица које одреди Наручилац

Потпис овлашћеног лица понуђача
Датум:
.

. 2017. године

МП

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 12.
МОДЕЛ УГОВОРА
Закључен дана

. године, између:

1.

Установе за физичку културу „Спортски центар“ Крушевац улица Николе Тесле 14 ПИБ
100314129, мат.бр. 07241712, коју заступа директор, Драган Лазић, проф.физ.културе (у даљем
тексту: Наручилац), с једне стране и

2.

, са седиштем у
бр.
(у даљем тексту: Понуђач),
, улица
ПИБ
, матични број
_, текући рачун бр.
,отворен
код пословне банке
, које заступа директор
, (у
даљем тексту: Понуђач), с друге стране

Понуђач ће део уговорених услуга извршити преко подизвођача:
1.

,са седиштем

ПИБ

, матични број

,
.

Уколико има више подизвођача, прилагодити броју подизвођача.
Односно у групи понуђача коју чине:
1.

,са седиштем

ПИБ

, матични број

,
.

Уколико има више учесника, прилагодити броју учесника групе понуђача.
Предмет Уговора
Члан 1.
Уговарачи сагласно констатују да је на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале
вредности број 9 од 20.11.2017. године, Установа за физичку културу Спортски центар Крушевац
спровела у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
поступак за јавну набавку – закуп опреме за клизалиште од синтетичког леда и као најповољнијег
понуђача изабрала
из
Члан 2.
Предмет овог уговора је закуп опреме за клизалиште од синтетичког леда, а у свему према
од
године која је заведена код наручиоца – закупца
Понуди понуђачa бр.
под бројем
од
. године.
Вредност уговора
Члан 3.
динара
без
ПДВ-а,
односно
Вредност
уговора
износи
динарa са ПДВ-ом.
Члан 4.
Плаћање ће се вршити:
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Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача бр.
, у две једнаке рате и то:
-

код пословне банке

Прва рата најкасније у року од три дана од дана пуштања у рад клизалишта
Друга рата најкасније до краја буџетске 2017. године, односно до 31.12.2017.
године.
Плаћање ће се вршити по основу уредно достављених фактура од стране
Понуђача.

-

Члан 5.
1.






Понуђач радова се обавезује да Наручиоцу приликом потписивања уговора достави:
Бланко сопствену меницу за добро извршење посла у корист: Установе за физичку културу
Спортски центар Крушевац, ул. Николе Тесле бр.14., потписану и оверену печатом понуђача у
складу са картоном депонованих потписа, у износу укупне уговорене цене без ПДВ-а.
Рок важења менице мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од рока завршетка услуга.
Уз бланко соло менице треба још доставити:
Менично писмо – овлашћење да се меница у износу 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 Извршиоца, оверена оригиналним печатом банке са датумом
овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуда);
Захтев за регистрацију меница – оверен код банке, код које је Извршилац регистровао меницу.
Потпис, печат и број текућег рачуна на картону депонованих потписа, меници и меничном
овлашћењу и захтеву за регистрацију меница мора бити истоветан.
Обавезе наручиоца
Члан 6.

Обавеза наручиоца је:
 Наручилац има обавезу плаћања по условима плаћања наведеним у члану 4. овог уговора
 Да обезбеди равну површину за полагање тепиха (без пада за одвод воде);
 Да обезбеди прикључак за воду.
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Члан 7.
Средства за реализацију овог Уговора обезбеђена су Ребалансом буџета града Крушевца за 2017.
Годину. Плаћање доспелих обавеза насталих у 2017. години, вршиће се до висине одобрених средстава у
складу са Законом и Одлуком којим се уређује буџет града Крушевца за 2017. годину.
Евентуална
реализација уговора у 2018. години ће зависити од обезбеђења средстава која ће се предвидети Одлуком о
буџету града Крушевца за 2018. годину и одговарајућим финансијским планом за 2018. годину.
Члан 8.
Обавезе Понуђача по овом Уговору су
- да испоручи и монтира клизалиште ширине 12-15 м, дужине 24-27 м у року који не може
бити дужи од 3 дана од дана закључивања уговра на локацији Трг Костурница Крушевац,
- да обезбеди константно одржавање леда на клизалишту у уговореном периоду (од дана
кад се изврши постављање клизалишта па до 13.02.2018. године) лед мора бити чист, без
снега и неравнина
- да обезбеди константан квалитет леда у распону температуре а највише до 10 степени
- да обезбеди свакодневно коришћење клизалушта у периоду од 10.00 до 23.00 часова
 да постави заштитну ограду око монтираног клизалишта на којој се налазе врата;
 да обезбеди најмање 150 пари клизаљки (у употребљивом стању и обавезно наоштрене);
 да поседује ручну опрему за одржавање;
- Да врши наплату улазница за коришћење клизалишта и изнајмљивање клизаљки
- Да врши наплату цене појединачне улазнице за коришћење клизалиша у уговореном периоду која
не сме бити већа од 150,00 динара за 90 минута ефективног клизања и да цена изнајмљивања
клизаљки не сме бити већа од 50,00 динара.
- Да обезбеди музичку опрему довољне јачине за величину клизалишта и простор за постављање
рекламног садржаја око клизалишта на огради (на коју има право само наручилац)
- Обезбеди наручиоцу бесплатно коришћење клизалишта за највише 4 термина у трајању од по два
сата, за реализацију културно-забавног програма, у периоду важења овог Уговора, с тим што ће
наручилац најкасније један дан пре одржанања предвиђеног програма обавестити понуђача о
реализацији истог ради усклађивања термина.
- Да обезбеди просторију за пресвлачење корисника клизалишта.
- да кућица за складиштење клизаљки и додатне опреме као што су клупе за преобување,
ципеларници, качаљке за јакне и гумене стазе за ходање на клизаљкама у свему одговарају
прихваћеној понуди.
Остале обавезе
 да на захтев наручиоца, у року од 24 часа, отклони кварове који се могу јавити приликом
коришћења клизалишта.
 да сноси евентуалне трошкове већих поправки које настају независно од воље наручиоца и
као последица више силе и елементарних непогода.
 да сноси трошкове транспорта опреме, монтаже опреме и евентуалне трошкове царине,
порезе и таксе које се односе на испоруку и монтажу клизалишта.
 да о свом трошку уклони клизалиште након истека уговора и да терен на коме је било
клизалиште доведе у првобитно стање.
 да обезбеди бесплатне, организоване, термине за предшколску и школску децу са
територије града Крушевца у временском периоду од 10:00 до 15:00 часова сваког дана за
време трајања уговора изузев у периоду од 30.12.2017 до 09.01.2018 године.
- Да обезбеди прву помоћ
- Да благовремено измирује све трошкове и обавезе везане за електричну енергију (утрошена
струја и др.)
Члан 9.
У случају да Понуђач наступа у овом послу са подизвођачем сматра се да је Понуђач
одговоран и за све радње које његов подизвођач предузме за време трајања уговора.

Закуп клизалишта, бр. 9/2017
Страна 25/32

Трајање уговора
Члан 10.
Уговор се закључује до обостраног испуњења обавеза обе уговорне стране.
Непоштовање одредаба уговора
Члан 11.
Уговорне стране су сагласне да Наручилац има право да једострано раскине уговор уколико
Понуђач не изврши постављање и одржавање клизалишта према понуди бр. ________ од
____________, те да набавку изврши код другог добављача о трошку понуђача.
Члан 12.
Одговорност за заштиту опреме сноси Понуђач
Члан 13.
У случају непоштовања одредаба уговора од стране Понуђача, Наручилац ће искористити
механизме гаранције које је Понуђач предао приликом закључења уговора, за добро извршење посла
уколико се непоштовање уговора односи на те одредбе.
Уговорне стране су дужне да сваку несугласицу која се јави приликом извршења уговора реше
споразумно, у супротном прихватају надлежност Основног суда у Крушевцу.
Члан 14.
Понуђач се обавезује да своје обавезе из овог уговора изведе у свему према важећим
прописима и стандардима који се примењују за ову врсту посла.
Члан 15.
Овај уговор је сачињен у шест једнаких примерака, по три за сваку уговорну страну.
за Наручиоца:

за Понуђача:

Модел уговора понуђач мора да потпише (овлашћено лице) и овери печатом чиме потврђује да је сагласан са
садржином модела уговора.
У слуцају подношења понуде са учешћем подизвођача модел уговора потписује и оверава пецатом понуђач, а у
слуцају подношења заједницчке понуде уговор потписује и оверава печатом онај понуђач који је овлашћен да
у име свих понуђача из групе понуђача сагласно споразуму који је група понуђача доставила уз понуду
У слуцају подношења понуде са учешћем подизвођача односно заједницке понуде у моделу уговора морају бити
наведени сви понуђачи из групе понуђача односно сви подизвођачи.
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VII

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се достављају уз
понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на страном језику, морају бити
преведени на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или кутије написати назив понуђача, адресу, телефон, email адресу и име особе за
контакт. 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: СПОРТСКИ ЦЕНТАР КРУШЕВАЦ, ул. Николе Тесле бр. 14,
37000 Крушевац
са назнаком:
,, ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ЗАКУП КЛИЗАЛИШТА, Ј Н М В БР. 9/2017-НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца дана 04.12.2017
године до 10,00 часова.
Јавно отварање понуда обави ће се дана 04.12.2017. године са почетком у 10,05 часова у
просторијама наручиоца, Спортски центар Крушевац, Николе Тесле 14, Крушевац, у
конференцијској сали.
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.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена
по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Понуда мора да садржи све доказе и обрасце тражене конкурсном документацијом.
Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и
потпише све попуњене обрасце из конкурсне документације. У противном понуда се сматра
неприхватљивом.
ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ
Образац изјаве понуђача/члана групе о испуњености услова из чл. 75. став 1 ЗЈН
Образац изјаве подизвођача о испуњености услова из чл. 75. став 1 ЗЈН
Изјава чланова групе који подносе заједничју понуду
Изјава о достављању средстава финансијског обезбеђења
Образац - Референц листа- Списак извршених предметних услуга
Образац Понуде
Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Образац Изјаве о поштовању обавеза које произилазе из члана 75. став 2. Закона
Техничка спецификација - Изјава
Модел уговора
Наведене доказе за испуњеност обавезних и додатних услова
(за обавезне Изјава, а за додатне копије тражених доказа)

Закуп клизалишта, бр. 9/2017
Страна 27/32

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА И ПОПУСТОМ НА ПОНУЂЕНУ ЦЕНУ
Понуда са варијантама није дозвољена. Понуда са варијантама биће одбијена.
Понуда са попустом на понуђену цену није дозвољена и таква понуда биће одбијена.
4. 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: Спортски центар Крушевац, ул. Николе
Тесле бр. 14, 37000 Крушевац, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку услуга – Закуп клизалишта - НЕ ОТВАРАТИ”
„Допуна понуде за јавну набавку услуга – Закуп клизалишта - НЕ ОТВАРАТИ”
„Опозив понуде за јавну набавку услуга – Закуп клизалишта - НЕ ОТВАРАТИ”
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга – Закуп клизалишта - 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.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група
понуђача, на коверти је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих
учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или
као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У Обрасцу понуде,
понуђач наводи на који начин подноси понуду , односно да ли подноси понуду самостално или као
заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Ако понуђач ангажује подизвођача, у својој понуди ће, на Обрасцу понуде, навести проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, навешће део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача.
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, тада је дужан да у обрасцу понуде наведе, проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 %.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу
„Упутство како се доказује испуњеност услова“.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за
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.
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела
потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.
У овом случају наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није доспело.
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.
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача
након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове
одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
У случају подношења заједничке понуде, саставни део заједничке понуде ће бити и споразум којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који мора да
садржи податке о
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1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
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.
Образац Споразума је дат у конкурсној документацији. Уместо овог обрасца споразума, наручилац ће
прихватити и форму споразума коју доставе понуђачи, која садржи податке из члана 81.ст. 4. тачка 1) до
2). Закона.
Споразумом из става 4. овог члана уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном
документацијом.
8. НАЧИ Н И УСЛ ОВИ ПЛА ЋА ЊА, РОК ИЗВОЂЕ ЊА РАДО ВА, ГАРА НТНИ РО К,
РОК ВАЖЕЊА П ОНУДЕ, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћање ће се извршити у две једнаке рате, и то:
- Прва рада најкасније у року од три дана од дана пуштања у рад клизалишта
- Друга рата најкасније до краја буџетске 2017. године, односно до 31.12.2017. године.
Плаћање ће се вршити по основу уредно достављених фактура од стране изабраног Понуђача.

8.2. Захтев у погледу периода закључења уговора
Уговор се закључује за период од дана закључивања уговора до 13.02.2018. године.
8.3. Захтев у погледу рока пуштања клизалишта у рад
Рок за монтажу и пуштање клизалишта не може бити дужи од 3 дана од дана закључивања
уговра.
8.4. Место извршења услуге
Место извршења услуге: Трг Костурница Крушевац
8.5. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде
узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92.
Закона.
10.ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ , ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О
ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА , ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ,
УСЛОВИМА РАДА И СЛ. А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Исправни подаци о пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство
финансија), адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs.
Исправни подаци о заштити животне средине - назив државног органа: Агенција за заштиту животне
средине Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије), адреса
Министарства: Немањина 22-26, Београд. интернет адреса:
www.mpzzs.gov.rs, адреса Агенције за заштиту животне средине: Руже Јовановић 27а, Београд, интернет
адреса Агенције: www.sepa.gov.rs;
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Исправни подаци о заштити при запошљавању, условима рада - назив државног органа:
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, адреса: Немањина 22-26, Београд,
интернет адреса: www.minrzs.gov.rs.
У складу са одредбама члана 78. став 5. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр.
124/2012) ''Лице које је уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде,
односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова''. Понуђач није дужан да доставља доказе који
су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. Понуђач који је уписан у регистар
понуђача (интернет страница Агенције за привредне регистре - Регистар понуђача www. apr.gov.rs) није
дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова али може да достави
фотокопију Решења из регистра понуђача или Извод из регистра понуђача.
11. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
1.






Понуђач који буде изабран за реализацију предметне јавне набавке дужан је да достави :
Бланко сопствену меницу за добро извршење посла у корист: Установе за физичку културу
Спортски центар Крушевац, ул. Николе Тесле бр.14., потписану и оверену печатом понуђача у
складу са картоном депонованих потписа, у износу укупне уговорене цене без ПДВ-а.
Рок важења менице мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од рока завршетка услуга.
Уз бланко соло менице треба још доставити:
Менично писмо – овлашћење да се меница у износу 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 Извршиоца, оверена оригиналним печатом банке са датумом
овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуда);
Захтев за регистрацију меница – оверен код банке, код које је Извршилац регистровао меницу.
Потпис, печат и број текућег рачуна на картону депонованих потписа, меници и меничном
овлашћењу и захтеву за регистрацију меница мора бити истоветан.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА
НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧИЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Наручилац је дужан да:
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом
утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди;
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у
понуди;
3) чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца пријава, као и поднете понуде, односно
пријаве, до истека рока предвиђеног за отварање понуда, односно пријава.
Цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање
понуде неће се сматрати поверљивим.
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13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Понуђач може, у писаном облику (поштом, електронском поштом, факсом), тражити од Наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније 5 (пет)
дана пре истека рока за подношење понуде: Питање везано за јавну набавку број 9/2017
Адреса: Установа за физичку културу Спортски центар Крушевац, улица: Николе Тесле број 14,
факс: 037/492-306 и e-mail: jelenasck@yahoo.com
Особa за контакт: Јелена Вјештица
Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева од стране понуђача, одговор
објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници .
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију у року за подношење понуда, дужан је да
измене и допуне објави на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.
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.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА
КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од
понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може
да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид)
код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи
по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог
подизвођача.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом
разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуде.
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. Наручилац задржава право провере достављене документације.
Уколико Наручилац утврди да је понуђач доставио неистините податке, његова понуда биће
искључена из даљег разматрања.
15. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач при састављању своје понуде мора да изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и дa
немају забрану обаваљања делатности која је на снази у време подношења понуде.
Образац изјаве је дат у оквиру конкурсне документације.
16. КОРИШЂЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине
трећих лица сноси понуђач.
17. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ - РЕЛЕВАНТНИ ДОКАЗ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ
УГОВОРИМА
Негативне референце: Наручилац ће одбити понуду уколико поседује било који доказ наведен у члану
82. Закона. Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1. наведеног члана, која
се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет
набавке истоврсан. Наручилац ће понуду понуђача који се налази на списку негативних референци
објављеним на Порталу јавних набавки, Управе за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, одбити
као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је понуђач добио
негативну референцу.
Закуп клизалишта, бр. 9/2017
Страна 31/32

Уколико се понуђач налази на списку негативних референци, и ако предмет ове јавне набавке није
истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, понуђач је у обавези да у року од 10
дана од дана закључења уговора, достави сопствену бланко меницу на износ од 15 % од укупне
уговорене вредности.
18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено предаје Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, на адресу наручиоца: Установа за физичку културу
Спортски центар Крушевац, ул. Николе Тесле бр. 14, 37000 Крушевац , или препорученом пошиљком са
повратницом или електронском поштом на e-mail: jelenasck@yahoo.com или факсом на број 037/492306. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или
конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац
захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико
је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за
заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавни набавки.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати
таксу од:
- 60.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси у поступку јавне набавке мале вредности и
преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
Подносилац захтева за заштиту права, износ за наведену таксу уплаћује на рачун Буџета
Републике Србије, а у складу са чланом 156. Закона о јавним набавкама РС.
Број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: уписати податке о
броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха: такса за
ЗЗП, назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту
права,корисник: Буџет Републике Србије, назив уплатиоца, односно назив подносиоца ЗЗП, потпис
овлашћеног лица банке.
Упутство за уплату републичке административне таксе за поднети захтев за заштиту права из
Републике Србије и уплату таксе из иностранства може се преузети на сајту Републичке комисије
за заштиту права. http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
19. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора је 3 дана од 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.
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана
од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Понуђач коме је додељен уговор, дужан је да у року од 10 дана од дана пријема потписаног уговора од
стране наручиоца, исти врати наручиоцу потписан.
Ако понуђач коме је додељен уговор, у остављеном року од 10 дана, не потпише уговор са своје стране
и тиме одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац задржава право да закључи уговор са
првим следећим најповољнијим понуђачем.
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