дел.брпј. 114/3 пд 07.03.2017.гпд

На пснпву шлана 57. и 60. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”
124/2012, 14/2015 и 68/2015)
Устанпва културе Вук Стефанпвић Карачић, Бепград, Булевар краља Александра 77а
пбјављује

ППЗИВ
ЗА ППДНПЩЕОЕ ППНУДЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ УСЛУГА –
ШИЩЋЕОЕ ПБЈЕКТА УСТАНПВЕ КУЛТУРЕ ВУК СТЕФАНПВИЋ КАРАЧИЋ,
ЈНМВ брпј 02/17

Назив, адреса интернет страница Нарушипца: Устанпва културе Вук Стефанпвић Карачић, Бепград,
Булевар краља Александра 77а
Интернет страница нарушипца: www. ukvuk.org.rs
Врста нарушипца: Устанпва културе
Врста ппступка јавне набавке: јавна набавка мале вреднпсти
Ппис предмета набавке: Предмет јавне набавке је услуга: пдржаваое хигијене у пбјекту Устанпве
културе Вук Стефанпвић Kарачић.
Назив и пзнака из ппщтег решника набавке: 90910000 -Услуге шищћеоа.
Критеријум, елементи критеријума за дпделу угпвпра: “екпнпмски најппвпљнија ппнуда”.
Нашин преузимаоа кпнкурсне дпкументације, пднпснп интернет адреса где је кпнкурсна дпкументација
дпступна: на Ппрталу јавних набавки и на интернет страници нарушипца: www.ukvuk.org.rs
Нашин ппднпщеоа ппнуда и рпк за ппднпщеое ппнуда: Ппнуђаш ппнуду, у затвпренпј кпверти или
кутији, затвпрену на нашин да се приликпм птвараоа ппнуда мпже са сигурнпщћу утврдити да се први
пут птвара, предаје неппсреднп или ппщтпм на адресу: Устанпве културе Вук Стефанпвић Карачић,
Булевар краља Александра 77а, Бепград, са наппменпм – „Ппнуда за јавну набавку – пдржаваое
хигијене у пбјекту Устанпве културе Вук Стефанпвић Карачић, ЈНМВ брпј 02/17– не птварати”.
Кпверта на предопј страни треба да има завпдни бпј ппнуђаша. На пплеђини кпверте навести назив,
адресу, пспбу за кпнтакт ппнуђаша и телефпн пспбе за кпнтакт.
Рпк за ппднпщеое ппнуда је 8 дана пд дана пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда на Ппрталу
јавних набавки, пднпснп дп 16.03.2017. гпдине дп 12:00 шаспва.
Местп, време и нашин птвараоа ппнуда: Јавнп птвараое благпвременп приспелих ппнуда ће се пбавити
накпн истека крајоег рпка за ппднпщеое ппнуда, пднпснп 16.03.2017. гпдине, са ппшеткпм у 12:30
шаспва, на адреси нарушипца, на II спрату, у присуству шланпва Кпмисије за предметну јавну набавку.
Услпви ппд кпјима представници ппнуђаша мпгу ушествпвати у ппступку птвараоа ппнуда: У ппступку
птвараоа ппнуда мпгу ушествпвати ппунпмпћени представници ппнуђаша. Пре ппшетка ппступка јавнпг
птвараоа ппнуда, представници ппнуђаша кпји присуствују ппступку птвараоа ппнуда дужни су да
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нарушипцу предају писмена пунпмпћја на пснпву кпјих ће дпказати пвлащћеое за ушещће у ппступку
јавнпг птвараоа ппнуде .
Рпк за дпнпщеое пдлуке: Нарушилац ће дпнети пбразлпжену пдлуку у пквирнпм рпку пд 10 дана пд дана
јавнпг птвараоа ппнуда.
Кпнтакт: Е - mail адреса: verica@ukvuk.org.rs
Председник Кпмисије за јавну набавку

Устанпва културе Вук Стефанпвић Карачић
Булевар краља Александра 77а, Бепград
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КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА

Предмет јавне набавке
ШИЩЋЕОЕ ПБЈЕКТА УСТАНПВЕ КУЛТУРЕ ВУК СТЕФАНПВИЋ КАРАЧИЋ

Врста ппступка
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНПСТИ
Врста предмета јавне набавке
УСЛУГЕ
Редни брпј јавне набавке
ЈНМВ 02/17

Бепград, март 2017. гпдине
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На пснпву шл. 39. и 61. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015, у даљем тексту ЗЈН) и шл. 6. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у
ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва („Сл. гласник РС” бр.86/2015),
Пдлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке бр. 114 пд 20.02.2017. гпдине и Рещеоа п пбразпваоу
кпмисије бр.114/1 пд 22.02.2017.гпдине), припремљена је

КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вреднпсти – Пдржаваое хигијене у пбјекту Устанпве културе Вук Стефанпвић
Карачић
ЈНМВ брпј 02/17

Кпнкурсна дпкументација садржи:

Ппглавље
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Назив ппглавља
ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ
ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КПЛИЧИНА,ППИС, РПК И МЕСТП
ИЗВРШЕОА УСЛУГЕ
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ-СПЕЦИФИКАЦИЈА
УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗАКПНА И
УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА
ИЗЈАВА ППНУЂАЧА П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН У ППСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ
ИЗЈАВА ППДИЗВРШИПЦА П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН У ППСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ
УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ
ПБРАЗАЦ ППНУДЕ
МПДЕЛ УГПВПРА
ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ
ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ
ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ППШТПВАОУ ПБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗЈН
ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ФИНАНСИЈСКПМ ПБЕЗБЕЂЕОУ
ПБРАЗАЦ ППТВРДЕ РЕФЕРЕНТНПГ НАРУЧИПЦА ЗА ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ
ПБРАЗАЦ СПИСКА РЕФЕРЕНТНИХ НАРУЧИЛАЦА
ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ЗАППСЛЕНПГ П РАДНПМ ИСКУСТВУ
ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВПМ КАКП ДА СЕ ПППУНИ
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1. ППЩТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ

1. Назив, адреса и интернет страница нарушипца:
Устанпва културе Вук Стефанпвић Карачић
Бепград, Булевар краља Александра 77а
www.ukvuk.org.rs
2. Врста ппступка јавне набавке: предметна јавна набавка се спрпвпди у ппступку јавне набавке мале
вреднпсти у складу са Закпнпм и ппдзакпнским актима кпјима се уређују јавне набавке.
Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке је услуга: пдржаваое хигијене у пбјекту Устанпве
културе Вук Стефанпвић Карачић
3. Није у питаоу резервисана јавна набавка.
4. Кпнтакт:
Е - mail адреса: verica@ukvuk.org.rs

2. ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке: ЈНМВ брпј 02/17 је услуга: пдржаваое хигијене у пбјекту Устанпве културе
Вук Стефанпвић Карачић
Назив и пзнака из ппщтег решника набавки: 90910000 -Услуге шищћеоа

2. Партије
Набавка није пбликпвана пп партијама.

3. ВРСТА, ТЕХНИШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КПЛИШИНА, ППИС, РПК И МЕСТП ИЗВРЩЕОА УСЛУГЕ

1. ВРСТА УСЛУГЕ:
Пдржаваое хигијене у пбјекту Устанпве културе Вук Стефанпвић Карачић.
2. ТЕХНИШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:
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Технишке карактеристике-спецификација услуге кпје су предмет пве јавне набавке дате су у
Ппглављу 4. кпнкурсне дпкументације.
3. КВАЛИТЕТ:
У складу са захтевима из технишке спецификације.
4. КПЛИШИНА И ППИС УСЛУГЕ:
У свему у складу са технишкпм спецификацијпм.
5. НАШИН СПРПВПЂЕОА КПНТРПЛЕ И ПБЕЗБЕЂИВАОА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА: Кпнтрпла изврщених
услуга извпдиће се у складу са технишкпм спецификацијпм.
6. РПК ИЗВРЩЕОА:
У складу са угпвпрпм.
7. МЕСТП ИЗВРЩЕОА:
Пбјекат Устанпве културе Вук Стефанпвић Карачић, Булевар краља Александра 77а, Бепград.

НАППМЕНА: Нарушилац ће пмпгућити свим пптенцијалним ппнуђашима пбилазак пбјекта у кпјем ће
врщити услуга какп би стекли увид у све инфпрмације неппхпдне за припрему ппнуде. Пбилазак пбјекта
мпра се најавити дан раније и реализпвати у време заказанп пд стране нарушипца.

4. ТЕХНИШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ – СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА

ЛПКАЦИЈА: Пбјекат Устанпва културе Вук Стефанпвић Карачић се налази на лпкацији:
Булевар краља Александра 77а.
ППВРШИНА: Укупна ппврщина пбјекта за шищћеое је2.800 м2 нетп ппврщина.
Предвиђен брпј раднп ангажпваних на ппслпвима шищћеоа: пптимум 3 изврщипца.
Спецификација ппслпва:
-

-

Чищћеое, прaоe и брисaоe свих хoризoнтaлних и ветикалнх пoврщинa, и тп:
ппзпрнице, двпране са гледалищтем,пратећих прпстприја, и свих других прпстприја
пд нивпа - 2 дп 3 спрата, стoлoвa, стплица, прмара и псталпг намещтаја,
прпзпрских стакала и пплица, радијатпра;
улазних врата и излпга, унутращоих врата, щтпкпва и степенищне пграде,
стаклених ппврщина и улазних стаклених ппврщина;
ппдних ппврщина у хплпвима, хпдницима и степенищта;
рпзетни на каналима вентилације и грејаоа, и других пoврщинa)
Шищћеое сцене/ппзпрнице и свих пратећих прпстприја за припрему иизвпђеое представа
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Кпнтрпла:
-

Брисaоe дeлoвa eнтeриjeрa кojи су пoдлoжни шeщћим дoдиримa и вeћeм прљaоу
(прекидаши, утишнице.гелендери, рукпхвати, кваке)
Брисaоe и дeзинфeкциja тeлeфoнских aпaрaтa, брисаое кпмјутера,
Прaоe и дeзинфeкциja свих сaнитaрних блoкoвa, пдстраоиваое уринарнпг и впденпг
каменца,
Пражоеое кпрпи за смеће и oднoщeоe дo кoнтeрjнeрa,
Брисaоe хигиjeнских кaнти и кoрпи,
Пoстaвљaоe у тпку раднпг времена и за пптребе публике пaпирнe галантерије и дoпунa
диспeнзeрa и дoзaтoрa – тeшним сaпунимa, oсвeживaшимa у сaнитaрним прoстoриjaмa,
Усисaвaоe и брисаое тапациранпг намещтаја,
Усисaвaоe ппдних пблпга,
Усисаваое и мащинскп праое меких ппдних пблпга,
Уклaоaоe пaушинe у oбjeкту, улaзу и спoљa, брисаое зидпва,
Брисaоe зидних eкспoнaтa, слика...и др.

прпветраваое свих канцеларија, прпбних сала балетске сале и др. прпстприја;
прпветраваое свих хплпва прекп улазних врата на службенпм улазу и улазу за публику;
прпвера затвпренпсти прпзпра;
кпнтрпла електришних грејних тела;
прпвера и пријављиваое квара на утишницама, уређајима...;

Ппщти услпви, правила рада и дужнпсти раднп ангажпваних на ппслпвима пдржаваоа хигијене:
Раднп ангажпвани на ппслпвима пдржаваоа хигијене (радници) мпрају да буду пбушени да у тпку рада
ппщтују пснпвна санитарнп хигијенска правила. Ппсебну пажоу треба ппклпнити:
 редпследу шищћеоа „пд шистпг ка прљавпм“, „пд гпре према дпле“ и у пблику псмице да се
прљавщтина не пренпси;
 пдвпјенпм шищћеоу шистих и нешистих прпстприја и путева;
 правилнпј, наменскпј упптреби пдвпјених (разнпбпјних) крпа, канти за впду и раствпра
детерчената и других средстава за шищћеое;
 спртираоу и правилнпм ппступку сакупљаоа и пдлагаоа смећа;
 упптреби защтитних средстава (радне пдеће, пбуће, рукавица и др.);
 пдржаваоу лишне и ппщте хигијене на захтеванпм нивпу;
 ппщтпваоу правилнпг редпследа и дпгпвпрене ушесталпсти шищћеоа;
 наменскпј упптреби средстава за шищћеое и правилнпм дпзираоу;
 редпвнпм и кпнтинуиранпм пдржаваоу и нези ппреме за рад.
Сви раднп ангажпвани на ппслпвима пдржаваоа хигијене дужни су да ппщтују санитарне прпписе,
прпписе защтите на раду, прптивппжарне защтите, кап и интерна правила ппнащаоа кпја важе у
прпстпријама Нарушипца. Такпђе, дужни су да ппщтују актуелне стандарде из пбласти пдржаваоа
хигијене у свакпм сегменту, нпсе унифпрму са јаснп истакнутим називпм фирме. Сви ангажпвани
радници мпрају да имају пптврду да нису кривишнп псуђивани.
Дужнпсти Изврщипца:
Изврщилац је дужан да пдреди пдгпвпрнп лице-кппрдинатпра, кпје ће кпнтрплисати, усмеравати раднп
ангажпване на ппслпвима пдржаваоа хигијене (раднике) и бити пдгпвпран за прганизацију рада и на
распплагаоу Нарушипцу за евентуалне примедбе, сугестије и кпрекције у раду.
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Фазе шищћеоа:
 Припремна фаза – пбухвата лишну припрему (радна пдећа, пбућа и ппщта уређенпст), преглед
стаоа у пбјекту и припрема средстава за рад. Укпликп се при прегледу утврде билп какви
кварпви, радник је дужан да пдмах п тпме пбавести пдгпвпрнп лице кпје ће пбавестити
Нарушипца.
 Фаза извпђеоа шищћеоа – радник врщи ппступке шищћеоа пп пдређенпм редпследу,
технплпгији и правилима струке, и при тпм врщи ппступак сампкпнтрпле. Дужан је да ппщтује и
изврщи сва дпдатна упутства пдгпвпрнпг лица.
Изврщилац је дужан да п свпм трпщку пбезбеди на пбјекту присуствп кппрдинатпра -кпнтрплпра
врщеоа услуга (радник предрадник).
/Наппмена: услуге шищћеоа зависе и пд гпдищоег репертпара, па самим тим Нарушилац није у
мпгућнпсти да унапред да ташан брпј ангажпваних на ппслпвима шищћеоа, нити ташан брпј радних
сати и временски расппред врщеоа услуга шищћеоа-нарпшитп у перипду јул-август када се не извпде
представе, па ће у складу са свпјим пптребама издавати налпге Изврщипцу, све у складу са пптребама
ппзприщта и динамикпм пдржаваоа и трајаоа представа./

У Бепграду, дана _________.2017. гпдине
Пптпис пдгпвпрнпг лица ппнуђача:

__________________________

Напомена: Одгпвпрнп лице ппнуђача, дужнп је да пптпише и пвери пву спецификацију, кап дпказ да је
уппзнат са услпвима и техничкпм спецификацијпм пве јавне набавке.
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5. УСЛПВИ ЗА УШЕЩЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ШЛ. 75. И 76. ЗЈН
И УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА

Правп на ушещће у ппступку јавне набавке мале вреднпсти има ппнуђаш кпји испуоава:
Ред.
брпј

1 - ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ (шл. 75. ст. 1. ЗЈН)

1.1

да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач.
1) ЗЈН);
Дпказ за
правнп лице:

1.2

1.3

1.4

Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп извпд из регистра
надлежнпг Привреднпг суда;

Дпказ за
Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп из пдгпварајућег
предузетнике: регистра;
да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване
криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив
живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре; (дпказује се
за свакпг закпнскпг заступника) (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
Дпказ не мпже бити старији пд 2 месеца пре птвараоа ппнуда.
Извпд из казнене евиденције, пднпснп пптврда надлежнпг суда, пднпснп надлежне
пплицијске управе Министарства унутращоих ппслпва да пн и оегпв закпнски
Дпказ за
заступник/заступници нису псуђивани за некп пд кривишних дела кап шлан
правнп лице:
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за некп пд кривишних дела
прптив привреде, кривишна дела прптив защтите живптне средине, кривишнп делп
примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре;
Извпд из казнене евиденције, пднпснп пптврда надлежне пплицијске управе
Дпказ за
Министарства унутращоих ппслпва да није псуђиван за некп пд кривишних дела кап
предузетнике
шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив
и физишка
привреде, кривишна дела прптив защтите живптне средине, кривишнп делп
лица:
примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре;
да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима Републике
Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
Дпказ не мпже бити старији пд 2 месеца пре птвараоа ппнуда
Пптврда/Увереое Ппреске управе Министарства финансија и привреде да је
измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе и пптврда/увереое надлежне лпкалне
Дпказ:
сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву извпрних лпкалних јавних прихпда,
или пптврду Агенције за приватизацију да се ппнуђаш налази у ппступку
приватизације.
да има важећу дпзвплу надлежнпг пргана за пбављаое делатнпсти кпја је предмет јавне набавке,
акп је таква дпзвпла предвиђена ппсебним прпписпм (чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН);
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Дпказ:
1.5

Ред.
бр.

2.1

2.2

2.3

Није предвиђена.
Услпв из шл. 75 ст. 2 ЗЈН - да је ппщтпвап пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на
раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да немају забрану пбављаоа
делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде.
Пппуоена, пптписана и пверена Изјава из шл. 75. ст. 2. ЗЈН пд стране
Дпказ:
ппнуђаша (Пбразац Изјаве је саставни деп кпнкурсне дпкументације)

2 - ДПДАТНИ УСЛПВИ (шл. 76. ст. 2. Закпна)
Неппхпдан финансијски капацитет:
I- да ппнуђаш у некпј пд ппследое 3 пбрашунске гпдине (2014., 2015. и 2016) није имап ппслпвни
губитак
II-да у тпку 2015. и 2016. гпдине све дп дана пбјаве ппзива није бип у блпкади
III- да уреднп исплаћује зараде заппслених у смислу закпна (дп задоег дана у месецу за претхпдни
пбрашунски месец у пднпсу на месец када је пбјављен ппзив за дпстављаое ппнуда)
* укпликп АПР није у мпгућнпсти да изда извештаје за финансијске извештаје за 2016. гпдину,
наручилац је услпве финансијскпг капацитета дпставља закоучнп са 2015. гпдинпм
I - биланс стаоа и успеха за претхпдне 3 пбрашунске гпдине ( 2014., 2015. и 2016) или
Бпнитет издат пд стране АПР-а (за 2014, 2015 и 2016. гпдину)
Дпказ: II -пптрврда НБС п брпју дана неликвиднпсти у 2015. и 2016. гпдини дп дана пбјаве ппзива
III – пбавещтеое п ппднетпј ппјединашнпј ппрескпј пријава ППП ПД са сајта Министарства
финансија и Ппреске управе
Неппхпдан ппслпвни капацитет:
Неппхпднп је да Ппнуђаш има искуства/референце и тп:
-да је у претхпдне 3 гпдине (2014., 2015., 2016.,) врщип услуге кпје су предмет изврщеоa ппслпва
јавне набавке у устанпвама културе или ппзприщтима, кпје у свпм раду имају сценску делатнпст.
Пптврде нарушипца-кприсника пве услуге да су услуге пдржаваоа хигијене/шищћеоа
изврщене са задпвпљавајућим квалитетпм (Пбразац пптврде референтнпг нарушипца за
изврщене услуге је саставни деп кпнкурсне дпкументације)
Дпказ:
и
Пппуоен Пбразац Списка референтних нарушилаца са кппијама наведених угпвпра
(Пбразац списка референтних нарушипца је саставни деп кпнкурсне дпкументације)
Неппхпдан кадрпвски капацитет - да ппнуђаш распплаже дпвпљним и струшним кадрпвским
капацитетпм и да има:
- минимум 10 заппслених - раднп ангажпваних лица кпји су неппсредни изврщипци на предметним
ппслпвима, пд кпјих 2 радника имају раднп искуствп пд најмаое три гпдине на ппслпвима шищћеоа
у устанпвама културе или ппзприщтима кпја у свпм раду имају сценску делатнпст
и
- 1 (једнп) раднп ангажпванп лице са виспкпм струшнпм спремпм
- фптпкппија пбрасца М или угпвпр п раду и дела радне коижице из кпје се види име и
презиме заппсленпг и да му је радни пднпс кпд ппнуђаша у тпку, пднпснп угпвпри п
раднпм ангажпваоу за лица кпја су ангажпвана пп другпм пснпву; фптпкппија диплпме;
Дпказ:
- за 2 радника кпја имају раднп искуствп пд 3 гпдине на ппслпвима шищћеоа у устанпвама
културе кпја у свпм раду имају сценску делатнпст - дпставити Пбразац Изјаве заппсленпг п
раднпм искуству кпја је саставни деп кпнкурсне дпкументације.
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2.4

Неппхпдан технишки капацитет:
I- ппнуђаш мпра да има у власнищтву или пп пснпву лизинга или закупа најмаое једнп дпставнп
впзилп са важећпм сапбраћајнпм дпзвплпм и
II- један ппслпвни прпстпр (у свпјини или пп пснпву закупа)
I-Кппија угпвпра п куппвини или закупу неппкретнпсти или лист неппкретнпсти
Дпказ:
II-кппија важеће сапбраћајне дпзвпле

Ппнуда ппнуђаша кпји не дпкаже да испуоава наведене пбавезне и дпдатне услпве, биће
пдбијена кап неприхватљива.
Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизврщипцем, ппнуђаш је дужан да за ппдизврщипца
дпстави дпказе да испуоава пбавезне услпве из шл. 75. став 1. таш. 1) дп 4) ЗЈН и дпказ п испуоенпсти
услпва из шл. 75. став 1. таш. 5) ЗЈН за деп набавке кпји ће ппнуђаш изврщити прекп ппдизврщипца (акп је
дпзвпла пптребна).
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша, мпра да испуни
пбавезне услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4) ЗЈН, а дпказ из шлана 75. став 1. таш. 5) ЗЈН, дужан је да
дпстави ппнуђаш из групе ппнуђаша кпјем је ппверенп изврщеое дела набавке за кпји је неппхпдна
испуоенпст тпг услпва. Дпдатне услпве испуоавају заједнп, у складу са чл. 81. ЗЈН, изузев услпва
финансијскпг капцитета кпји мпра да испуоава сваки шлан групе.
Испуоенпст услпва из шл. 75 ст. 2 ЗЈН се дпказује ппднпщеоем Изјаве п ппщтпваоу пбавеза из шл.
75. ст. 2. ЗЈН.
1. УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА:
1. У складу са шл. 77. ст. 4. ЗЈН, испуоенпст пбавезних услпва из шл. 75. ст. 1. таш. 1) дп 4) ЗЈН за ушещће
у ппступку предметне јавне набавке дпказује се дпстављаоем Изјаве кпјпм ппнуђаш ппд пунпм
материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђује да испуоава услпве, и тп:
- Изјавпм ппнуђаша п испуоаваоу услпва из шл. 75. ЗЈН у ппступку јавне набавке мале вреднпсти
(Пбразац Изјаве је саставни деп кпнкурсне дпкументације)
Изјавпм ппдизврщипца п испуоаваоу услпва из шл. 75. ЗЈН у ппступку јавне набавке мале
вреднпсти (Пбразац Изјаве је саставни деп кпнкурсне дпкументације)
Изјава мпра бити пптписана пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша и пверена пешатпм. Укпликп
Изјаву пптписује лице кпје није уписанп у регистар кап лице пвлащћенп за заступаое, пптребнп је уз
ппнуду дпставити пвлащћеое за пптписиваое.
Ппнуђаши кпји су уписани у регистар Ппнуђаша, нису дужни да приликпм ппднпщеоа ппнуде
дпказују испуоенпст пбавезних услпва из шлана 75. став 1) дп 4) ЗЈН, већ је неппхпднп да дпставе писану
изјаву и Извпд из регистра ппнуђаша кпјим тп дпказују.
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, Изјава мпра бити пптписана пд стране пвлащћенпг
лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена пешатпм.
Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизврщипцем, ппнуђаш је дужан да дпстави Изјаву
ппдизврщипца пптписану пд стране пвлащћенпг лица ппдизврщипца и пверену пешатпм.
Испуоенпст услпва п ппщтпваоу пбавеза из шл. 75. ст. 2. ЗЈН дпказује се дпстављаоем Изјаве
ппнуђаша п ппщтпваоу пбавеза из шл. 75. ст. 2. ЗЈН (Пбразац Изјаве је саставни деп кпнкурсне
дпкументације).
Дпдатни услпви се дпказују на нашин предвиђен у Ппглављу 5.
2. Дпкази п испуоенпсти услпва мпгу се дпстављати у непвереним кппијама, а нарушилац мпже пре
дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра, захтевати пд ппнуђаша, шија је ппнуда на пснпву извещтаја кпмисије
за јавну набавку пцеоена кап најппвпљнија, да дпстави на увид пригинал или пверену кппију свих или
ппјединих дпказа.
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3. Акп је ппнуђаш дпставип изјаву из шлана 77. став 4. ЗЈН, нарушилац мпже пре дпнпщеоа пдлуке п
дпдели угпвпра да затражи пд ппнуђаша шија је ппнуда пцеоена кап најппвпљнија да дпстави на увид
пригинал или пверену кппију свих или ппјединих дпказа п испуоенпсти услпва. Акп ппнуђаш у
пстављенпм, примеренпм рпку кпји не мпже бити краћи пд пет дана, не дпстави на увид пригинал или
пверену кппију тражених дпказа, нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап неприхватљиву.
4. Ппнуђаш није дужан да дпставља дпказе кпји су јавнп дпступни на интернет страницама надлежних
пргана и да наведе кпји су тп дпкази.
5. Нарушилац не мпже пдбити ппнуду кап неприхватљиву, укпликп не садржи дпказ пдређен закпнпм или
кпнкурснпм дпкументацијпм, акп ппнуђаш наведе у ппнуди интернет страницу на кпјпј су тражени
ппдаци у пквиру услпва јавнп дпступни.
6. Акп ппнуђаш није мпгап да прибави тражена дпкумента у рпку за ппднпщеое ппнуде збпг тпга щтп пна
дп тренутка ппднпщеоа ппнуде нису мпгла бити издата пп прпписима државе у кпјпј ппнуђаш има
седищте и укпликп уз ппнуду прилпжи пдгпварајући дпказ за тп, нарушилац ће дпзвплити ппнуђашу да
накнаднп дпстави тражена дпкумента у примеренпм рпку.
7. Акп се у држави у кпјпј ппнуђаш има седищте не издају тражени дпкази, ппнуђаш мпже, уместп дпказа,
прилпжити свпју писану изјаву, дату ппд кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу пверену пред
судским или управним прганпм, јавним бележникпм или другим надлежним прганпм те државе.
Наведена изјава, укпликп није издата на српскпм језику, мпра бити преведена на српски језик и пверена
пд стране судскпг тумаша.
8. Пбрасци и Изјаве из кпнкурсне дпкументације мпрају бити пптписани пд стране пвлащћенпг лица.
Укпликп су пбрасци пптписани пд стране лица кпје није уписанп у регистар кап лице пвлащћенп за
заступаое, пптребнп је дпставити пвлащћеое за пптписиваое уз ппнуду.
9. Ппсле птвараоа ппнуда, укпликп нарушилац пцени да су пптребна дпдатна пбјащоеоа кпја ће му
ппмпћи при прегледу, вреднпваоу и уппређиваоу ппнуда или је пптребнп изврщити кпнтрплу (увид) кпд
ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизврщипца, нарушилац мпже да у писанпм пблику захтева дпдатна
пбјащоеоа и ппнуђашу пставити примерени рпк да ппступи пп ппзиву нарушипца, пднпснп да пмпгући
нарушипцу кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, кап и кпд оегпвпг ппдизврщипца.
10. Ппнуђаш је дужан да без пдлагаоа, писменп пбавести нарушипца п билп кпјпј прпмени у вези са
испуоенпщћу услпва из ппступка јавне набавке, кпја наступи дп дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра,
пднпснп тпкпм важеоа угпвпра п јавнпј набавци и да је дпкументује на прпписан нашин.
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Изјава п испуоенпсти услпва за ушещће у ппступку јавне набавке, када ппнуђаш наступа сампсталнп или у
заједнишкпј ппнуди

ИЗЈАВА ППНУЂАША П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ШЛ. 75. ЗЈН
У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ

У складу са шланпм 77. став 4. ЗЈН („Службени гласник РС“ брпј 124/2012, 14/2015 и 68/2015), ппд пунпм
материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, кап заступник ппнуђаша дајем следећу

ИЗЈАВУ

Ппнуђаш _____________________________________ са седищтем у
_______________________,
ул._______________________, матишни брпј __________________ испуоава све услпве из шл. 75. став 1.
ташка пд 1) дп 4) ЗЈН, пднпснп услпве дефинисане кпнкурснпм дпкументацијпм за јавну набавку ЈНМВ
брпј 02/17, и тп:
1. Ппнуђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпвпрајући регистар (шл. 75. ст. 1.
таш. 1) ЗЈН);
2. Ппнуђаш и оегпв закпнски заступник/заступници нису псуђивани за некп пд кривишних дела кап шлан
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела
прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре(шл. 75. ст. 1.
таш. 2) ЗЈН);
3. Ппнуђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима
Републике Србије или стране државе акп има седищте на оенпј теритприји(шл. 75. ст. 1. таш. 4) ЗЈН);

Датум:

М.П.

Пптпис пвлашћенпг лица ппнуђача

Наппмена: Образац Изјаве пппуоава, пптписује и пверава пвлашћенп лице ппнуђача кпји наступа
сампсталнп или ппнуђача кпји наступа са ппдизвршипцем. Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача,
Изјава мпра бити пптписана пд стране пвлашћенпг лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена
печатпм.
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Изјава п испуоенпсти услпва за ушещће у ппступку јавне набавке, када ппнуђаш наступа са
ппдизврщипцем

ИЗЈАВА ППДИЗВРЩИПЦА П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ШЛ. 75. ЗЈН
У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ

У складу са шланпм 77. став 4. ЗЈН („Службени гласник РС”, брпј 124/2012, 14/2015 и 68/2015), ппд пунпм
материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, кап заступник ппдизврщипца дајем следећу

ИЗЈАВУ

Ппдизврщилац ________________________________ са седищтем у
_______________________,
ул._________________________, матишни брпј ________________ испуоава све услпве из из шл. 75. став
1. ташка пд 1) дп 4) ЗЈН,, пднпснп услпве дефинисане кпнкурснпм дпкументацијпм за јавну набавку ЈНМВ
брпј 02/17, и тп:
1. Ппдизврщилац је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпвпрајући регистар (шл. 75.
ст. 1. таш. 1) ЗЈН);
2. Ппдизврщилац и оегпв закпнски заступник/заступници нису псуђивани за некп пд кривишних дела кап
шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна
дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре(шл. 75.
ст. 1. таш. 2) ЗЈН);
3. Ппдизврщилац је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима
Републике Србије или стране државе акп има седищте на оенпј теритприји(шл. 75. ст. 1. таш. 4) ЗЈН);

Датум:

М.П.

Пптпис пвлашћенпг лица ппнуђача

Наппмена: Образац Изјаве пппуоава, пптписује и пверава пвлашћенп лице ппдизвршипца. У случају
недпумице п тпме да ли ппдизвршилац испуоава неки пд услпва пдређених дпкументацијпм,
наручилац мпже да тражи пд ппнуђача да ппднесе пдгпварајуће дпкументе кпјима пптврђује
испуоенпст услпва. Укпликп ппнуђач наступа са више ппдизвршипца, пвај пбразац изјаве
фптпкппирати, пппунити, пптписати и пверити за свакпг ппдизвршипца.
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6. УПУТСТВП ППНУЂАШИМА КАКП ДА САШИНЕ ППНУДУ

1. Ппдаци п језику на кпјем ппнуда мпра да буде састављена
Ппнуда мпра бити сашиоена на српскпм језику.
2. Нашин на кпји ппнуда мпра да буде сашиоена
Ппнуде мпрају бити у целини припремљене у складу са Закпнпм п јавним набавкама („Сл. гласник РС”
брпј 124/2012, 14/2015 и 68/2015), ппзивпм за ппднпщеое ппнуда и кпнкурснпм дпкументацијпм.
Ппнуђаш треба да дпстави ппнуду у писанпм пблику. Ппнуда се ппднпси на пбрасцима садржаним у
кпнкурснпј дпкументацији. Ппнуда мпра да садржи све дпказе наведене у ппглављу V, на пснпву упутства
какп се дпказује испуоенпст пбавезних и дпдатних услпва и пбрасце и изјаве из кпнкурсне
дпкументације. Све изјаве, пбрасци кпји су саставни деп ппнуде мпрају бити пппуоени, пптписани и
пверени пешатпм.
3. Нашин ппднпщеоа ппнуде и рпк за ппднпщеое ппнуде
Ппнуђаш ппнуду, у затвпренпј кпверти или кутији, затвпрену на нашин да се приликпм птвараоа ппнуда
мпже са сигурнпщћу утврдити да се први пут птвара, предаје неппсреднп предаваоем или ппщтпм на
адресу нарушипца: Устанпвa културе Вук Стефанпвић Карачић, Булевар краља Александра 77а,
са наппменпм Ппнуда за јавну набавку услуге - пдржаваое хигијене у пбјекту Устанпве културе
Вук Стефанпвић Карачић ЈНМВ брпј 02/17“ – не птварати
Кпверта на предопј страни треба да има завпдни бпј ппнуђаша. Пбавезнп је навести назив и адресу
ппнуђаша, пспбу за кпнтакт, брпј телефпна и email за кпнтакт. У слушају да ппнуду ппднпси група
ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п групи ппнуђаша и навести називе и адресу свих
ушесника у заједнишкпј ппнуди.
Ппнуда се сматра благпвременпм акп је пристигла на адресу нарушипца, закљушнп са 16.03.2017. гпдине
дп 12:00 шаспва, без пбзира на нашин на кпји је ппслата.
Неблагпвременпм ппнудпм ће се сматрати пна ппнуда кпју је нарушилац примип накпн истека рпка за
ппднпщеое ппнуда. Неблагпвремене ппнуде нарушилац ће, пп пкпншаоу ппступка птвараоа ппнуда,
вратити нептвпрене ппнуђашу са назнакпм да су ппднете неблагпвременп.
Нарушилац ће, пп пријему пдређене ппнуде, на кпверти, пднпснп кутији у кпјпј се ппнуда налази,
пбележити време пријема и евидентирати брпј и датум ппнуде према редпследу приспећа.
Укпликп је ппнуда дпстављена неппсреднп нарушилац ће ппнуђашу предати пптврду пријема ппнуде. У
пптврди п пријему нарушилац ће навести датум и сат пријема ппнуде.

Ппнуда мпра садржати:
◦Технишке карактеристике-спецификацију (пптписану и пверену пешатпм)
◦Тражене дпказе наведене у ппглављу 5. кпнкурсне дпкументације на пснпву упутства какп се дпказује
испуоенпст пбавезних и дпдатних услпва
◦Пбразац ппнуде
◦Мпдел угпвпра
◦Пбразац изјаве п независнпј ппнуди
◦Пбразац изјаве п ппщтпваоу пбавезе из шл. 75. ст. 2 ЗЈН
◦Пбразац структуре цене
◦Средства финансијскпг пбезбеђеоа у складу са захтевима из кпнкурсне дпкументације
◦Пбразац трпщкпва припреме ппнуде (дпстављаое није пбавезнп);
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности услуга: Одржавање хигијене у објекту
Установе културе "Вук Стефановић Караџић"
ЈНМВ број 02/17

Страна 15 од 39

◦Све пбрасце кпји су захтевани Кпнкурснпм дпкументацијпм, ускладу са наппменама датим на
пбрасцима, кап и изјаве тражене кпнкурснпм дпкументацијпм
◦Сппразум п заједнишкпм изврщеоу јавне набавке (дпстављају самп ппнуђаши кпји ппднпсе заједнишку
ппнуду)
Сви пбрасци и изјаве мпрају бити пппуоени, пверени и пптписани пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша,
пднпснп ппдизрщипца.
4.Птвараое ппнуда је јавнп и мпже присуствпвати свакп заинтереспванп лице. Пдржаће се пдмах накпн
истека рпка за ппднпщеое ппнуда, у 12:30 шаспва на адреси нарушипца, у присуству шланпва Кпмисије за
предметну јавну набавку.
У ппступку птвараоа ппнуда мпгу ушествпвати ппунпмпћени представници ппнуђаша. Пре ппшетка
ппступка јавнпг птвараоа ппнуда, представници ппнуђаша кпји присуствују ппступку птвараоа ппнуда
дужни су да нарушипцу предају писмена пунпмпћја на пснпву кпјих ће дпказати пвлащћеое за ушещће у
ппступку јавнпг птвараоа ппнуде.
5. Партије
Предметна набавка није пбликпвана пп партијама.
6. Ппнуде са варијантама
Ппнуде са варијантама нису дпзвпљене.
7. Нашин измене, дппуне и пппзива ппнуда
У складу са шл. 87. ст. 6. ЗЈН ппнуђаш мпже у рпку за ппднпщеое ппнуде да измени, дппуни или пппзпве
свпју ппнуду. Ппнуђаш је дужан да јаснп назнаши кпји деп ппнуде меоа пднпснп кпј дпкумента накнаднп
дпставља. Измена, дппуна или пппзив ппнуде је пунпважна акп је нарушилац примип измену, дппуну или
пппзив ппнуде пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда.
Измена, дппуна или пппзив ппнуде се врщи на нашин пдређен за ппднпщеое ппнуде са наппменпм:
„ИЗМЕНА ппнуде за јавну набавку услуге: пдржаваое хигијене у пбјекту Устанпве културе Вук
Стефанпвић Карачић ЈНМВ брпј 02/17 – НЕ ПТВАРАТИ“ или
„ДППУНА ппнуде за јавну услуге: пдржаваое хигијене у пбјекту Устанпве културе Вук Стефанпвић
Карачић ЈНМВ брпј 02/17 – НЕ ПТВАРАТИ“
„ПППЗИВ ппнуде за јавну набавку услуге: пдржаваое хигијене у пбјекту Устанпве културе Вук
Стефанпвић Карачић ЈНМВ брпј 02/17 – НЕ ПТВАРАТИ“или
„ИЗМЕНА И ДППУНА ппнуде за јавну набавку услуге: пдржаваое хигијене у пбјекту Устанпве
културе Вук Стефанпвић Карачић ЈНМВ брпј 02/17 – НЕ ПТВАРАТИ“
Ппнуда се не мпже изменити, дппунити или пппзвати пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда.
8. Ушествпваое у заједнишкпј ппнуди или кап ппдизврщилац
Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду.
Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да ушествује у заједнишкпј ппнуди или
кап ппдизврщилац, нити да ушествује у вище заједнишких ппнуда.
У Пбрасцу ппнуде ппнуђаш навпди на кпји нашин ппднпси ппнуду, пднпснп да ли ппднпси сампсталнп, са
ппдизврщипцем или кап заједндишку ппнуду.

Ппнуда са ппдизврщипцем
Ппнуђаш је дужан да укпликп намерава да извпђеое набавке ппвери ппдизврщипцу, у ппнуди наведе да
ли ће изврщеое набавке делимишнп ппверити ппдизврщипцу, назив ппдизврщипца, прпценат укупне
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вреднпсти набавке кпји ће ппверити ппдизврщипцу, а кпји не мпже бити већи пд 50% кап и деп предмета
набавке кпји ће изврщити прекп ппдизврщипца.
Укпликп угпвпр између нарушипца и ппнуђаша буде закљушен, тај ппдизврщилац ће бити наведен у
угпвпру. Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизврщипца ради
утврђиваоа испуоенпсти услпва.
Ппнуђаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое угпвпрене набавке, без пбзира на брпј
ппдизврщипца.
Ппнуђаш је дужан да за ппдизврщипца дпстави дпказе да испуоава пбавезне услпве из шл. 75. став 1. таш.
1) дп 4) ЗЈН и дпказ п испуоенпсти услпва из шл. 75. став 1. таш. 5) ЗЈН за деп набавке кпји ће ппнуђаш
изврщити прекп ппдизврщипца (акп је дпзвпла пптребна).
Заједнишка ппнуда
Ппнуду мпже ппднети група ппнуђаша. Саставни деп заједнишке ппнуде је сппразум кпјим се ппнуђаши из
групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке, а кпји садржи ппдатке
наведене у шлану 81. став 4. ЗЈН, и тп:
1) ппдатке п шлану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће
заступати групу ппнуђаша пред нарушипцем и
2) ппис ппслпва свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша у изврщеоу угпвпра.
Ппнуђаши из групе ппнуђаша пдгпварају непгранишенп сплидарнп према нарушипцу.
Укпликп ппнуђаши ппднпсе заједнишку ппнуду, група ппнуђаша мпже да се ппредели да пбрасце дате у
кпнкурснпј дпкументацији пптписују и пешатпм пверавају сви ппнуђаши из групе ппнуђаша или група
ппнуђаша мпже да пдреди једнпг ппнуђаша из групе кпји ће пптписивати и пешатпм пверавати пбрасце
дате у кпнкурснпј дпкументацији,
У слушају да се ппнуђаши ппределе да један ппнуђаш из групе пптписује и пешатпм пверава пбрасце дате у
кпнкурснпј дпкументацији (изузев пбразаца кпји ппдразумевају даваое изјава ппд материјалнпм и
кривишнпм пдгпвпрнпщћу), наведенп треба дефинисати сппразумпм кпјим се ппнуђаши из групе
међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке, а кпји шини саставни деп
заједнишке ппнуде сагласнп шл. 81. ЗЈН.
Сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша мпра да испуни пбавезне услпве из шл. 75. ст. 1. таш. пд 1) дп 4) ЗЈН,
услпв из шл. 75. ст. 2. ЗЈН, а дпдатне и пстале услпве на нашин предвиђен у Ппглављу 5.
9. Захтеви пд знашаја за прихватљивпст ппнуде
Ппнуђене услуге мпрају у свим аспектима пдгпварати захтевима нарушипца и задатим технишким
карактеристикама-спецификацији.
Укпликп ппнуђаш не испуоава и не задпвпљава све пснпвне технишке карактеристике-спецификације
тражене у кпнкурснпј дпкументацији, ппнуда ће се сматрати непдгпварајућпм.
Рпкпве ппнуђаш треба прецизнп да пдреди, у складу са пбрасцем ппнуде. Не мпгу се прихватити
непрецизнп пдређени рпкпви (нпр. пдмах, пп дпгпвпру, пд-дп, сукцесивнп и сл.). У слушају да ппнуђаш
непрецизнп пдреди рпкпве, ппнуда ће се сматрати неприхватљивпм.
Рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 30 дана пд дана птвараоа ппнуда. У слушају истека рпка
важеоа ппнуде, нарушилац је дужан да у писанпм пблику затражи пд ппнуђаша прпдужеое рпка важеоа
ппнуде. Ппнуђаш кпји прихвати захтев за прпдужеое рпка важеоа ппнуде на мпже меоати ппнуду.
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10. Безбеднпст и здравље на раду
Сви ппнуђаши су дужни да ппсебнп впде рашуна п безбеднпсти и здрављу на раду. Ппнуђаш је дужан да
ангажује раднике кпји су пбушени за безбедан и здрав рад у складу са ппслпвима кпје ће пбављати.
11. Нашин и услпви плаћаоа
Аванснп плаћаое није дпзвпљенп.
Плаћаое се врщи месешнп за изврщене услуге у предхпднпм месецу, уплатпм на рашун ппнуђаша, у рпку
дп 45 дана пд дана исппстављаоа исправне фактуре *рпк је дефинисан у складу са Закпнпм п рпкпвима
измиреоа нпвшаних пбавеза у кпмерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012, 68/15)].
Рашун се исппставља на пснпву дпкумента – Прегледа пстварених радних сати, са ппдацима за свакпг
ангажпванпг изврщипца, кпји пверава представник Нарушипца, кпјим се верификује квантитет и квалитет
изврщених услуга у претхпднпм месецу. Рпк плаћаоа се прецизира пд дана пријема исправне фактуре.
12. Цена
Ппнуђаш је дужан да наведе цене у динарима са свим трпщкпвима, без ПДВ-а и са ПДВ-пм, пп свим
траженим ппзицијама.
Угпвпрена цена је фиксна и не мпже се меоати за време перипда важеоа угпвпра.
НАПОМЕНА: Приликпм фпрмираоа цене пптребнп је да ппнуђач ппштује важећу пдлуку Владе
Републике Србије кпјпм се утврђује минимална нетп зарада пп раднпм сату.
Нарушилац мпже да пдбије ппнуду збпг неупбишајенп ниске цене. Неупбишајенп ниска цена у смислу ЗЈН
је ппнуђена цена кпја знашајнп пдступа у пднпсу на тржищнп уппредиву цену и изазива сумоу у
мпгућнпст изврщеоа јавне набавке у складу са ппнуђеним услпвима.
Акп Нарушилац пцени да ппнуда садржи неупбишајенп ниску цену, захтеваће пд ппнуђаша детаљнп
пбразлпжеое свих оених саставних делпва кпје сматра мерпдавним, у свему према шлану 92. ЗЈН.
13. Средства финансијскпг пбезбеђеоа
I Ппнуђаш је дужан да уз ппнуду дпстави средствп финансијскпг пбезбеђеоа, и тп:
- пригинал сппствену бланкп меницу за пзбиљнпст ппнуде, са клаузулпм „без прптеста“, прпписнп
пверену пешатпм и пптписану пд стране лица пвлащћенпг за заступаое, са кппијпм депп картпна пверену
пд стране пвлащћене банке, пвлащћеоем за пппуну менице (менишнп пвлащћеое- писмп), са
назнашеним изнпспм пд 10% пд укупне вреднпсти ппнуде без ПДВ-а, наслпвљену на Нарушипца и
пптврдпм п регистрацији менице. Рпк важеоа менице је 30 дана пд дана птвараоа ппнуда.
Нарушилац ће унпвшити меницу дату уз ппнуду укпликп: ппнуђаш накпн истека рпка за ппднпщеое ппнуда
ппвуше, пппзпве или измени свпју ппнуду; ппнуђаш кпме је дпдељен угпвпр благпвременп не пптпище
угпвпр п јавнпј набавци; ппнуђаш кпме је дпдељен угпвпр не ппднесе средствп пбезбеђеоа за дпбрп
изврщеое ппсла у складу са захтевима из кпнкурсне дпкументације.
Нарушилац ће вратити менице ппнуђашима са кпјима није закљушен угпвпр, пдмах пп закљушеоу угпвпра
са изабраним ппнуђашем, на захтев ппнуђаша.
НАППМЕНА: Укпликп ппнуђаш не дпстави меницу ппнуда ће бити пдбијена кап неприхватљива.
II Ппнуђаши су дужни да уз ппнуду дпставе Изјаву п финансијскпм пбезбеђеоу пптписану и
пверену пешатпм пдгпвпрнпг лица ппнуђаша. Недпстављаое Изјаве п финансијскпм пбезбеђеоу за
изврщеое јавне набавке сматра се битним недпстаткпм ппнуде, те се таква ппнуда пдбија.
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Изабрани ппнуђаш је дужан да у рпку пд 8 дана пд дана пптписиваоа угпвпра, кап средства финансијскпг
пбезбеђеоа свпјих угпвпрних пбавеза, дпстави:
- пригинал сппствену бланкп меницу за дпбрп изврщеое ппсла и евентуалнп плаћаое угпвпрне казне, са
клаузулпм „без прптеста“, прпписнп пверену пешатпм и пптписану пд стране лица пвлащћенпг за
заступаое, са кппијпм депп картпна пверену пд стране пвлащћене банке, пвлащћеоем за пппуну менице
(менишнп пвлащћеое- писмп) и пптврдпм п регистрацији менице, у изнпсу пд 10% пд вреднпсти Угпвпра
(са пбрашунатим пдв-пм) са рпкпм важнпсти 30 дана дужим пд угпвпренпг рпка за кпнашнп изврщеое
угпвпрене пбавезе и наслпвљену на Нарушипца.
14. Ппверљивпст
Предметна набавка не садржи ппверљиве инфпрмације кпје нарушилац ставља на распплагаое.
15. Дпдатне инфпрмације и ппјащоеоа
Заинтереспванп лице мпже, у писанпм пблику тражити пд нарушипца дпдатне инфпрмације или
ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде, при шему мпже да укаже нарушипцу и на евентуалнп упшене
недпстатке и неправилнпсти у кпнкурснпј дпкументацији, најкасније пет дана пре истека рпка за
ппднпщеое ппнуде, а нарушилац ће пдгпвприти у писанпм пблику у рпку пд три дана пд дана пријема
захтева ппнуђаша и пбјавити је на Ппрталу јавних набавки и на свпјпј интернет страници. На истпм месту ће
пбјавити и измене и дппуне кпнкурсне дпкументације. Дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа упућују се на
адресу нарушипца, са наппменпм „Захтев за дпдатним инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне
дпкументације за ЈНМВ брпј 02/17.
Кпмуникација у ппступку јавне набавке врщи се искљушивп на нашин пдређен шланпм 20. ЗЈН.
Акп је дпкумент из ппступка јавне набавке дпствљен пд стране нарушипца или ппнуђаша путем
електрпнске ппщте, страна кпја је изврщила дпстављаое дужна је да пд друге стране захтева да на исти
нашин пптврди пријем тпг дпкумента, щтп је друга страна дужна да ушини када је тп неппхпднп кап дпказ
да је изврщенп дпстављаое.
Тражеое дпдатних инфпрмација и ппјащоеоа телефпнпм није дпзвпљенп.
16. Дпдатна пбјащоеоа пд ппнуђаша
У ппступку прегледа, вреднпваоа и уппређиваоа ппнуда, нарушилац ће, укпликп прпцени да је тп
пптребнп за пбјективну пцену ппнуда, ппступити схпднп пдредбама шлана 93. ЗЈН и захтевати пд
ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа, а мпже да врщи и увид и кпнтрплу кпд ппнуђаша, пднпснп кпд оегпвпг
ппдизврщипца.
Укпликп нарушилац у тпку рашунске прпвере ппнуда, утврди да ппстпји рашунска грещка, исту мпже уз
сагласнпст ппнуђаша исправити накпн пкпншанпг ппступка птвараоа ппнуда. Акп се ппнуђаш не сагласи са
исправкпм рашунске грещке, нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап неприхватљиву.
17. Критеријум
Избпр између дпстављених пдгпварајућих и прихватљивих ппнуда врщиће се применпм критеријума
„екпнпмски најппвпљнија ппнуда“.
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1) Ппис и вреднпснп изражаваое критеријума:
Ред.
бр.
1
2

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
Цена раднпг сата-један изврщилац
Рпк ппшетка пружаоа услуга
УКУПНП

Максималан
брпј ппндера
80
20
100

2) Нашин примене метпдплпгије дпделе ппндера:
I.

ЦЕНА РАДНПГ САТА – ЈЕДАН ИЗВРЩИЛАЦ: МАКСИМАЛНП 80 ППНДЕРА

табела са ппндерима
Ред.
бр.
1
најнижа ппнуђена цена

Ппис

Ппндери
80

Вреднпваое псталих ппнуда за пвај елемент критеријума израшунава се пп фпрмули:
најнижа ппнуђена цена раднпг сата х максималан брпј ппндера (80)
цена раднпг сата из ппнуде кпја се рангира
II.

РПК ППШЕТКА ПРУЖАОА УСЛУГЕ: МАКСИМАЛНП 20 ППНДЕРА

табела са ппндерима
Ред.
Ппис
бр.
1
Најкраћи рпк ппшетка пружаоа услуга

Ппндери
20

Вреднпваое псталих ппнуда за пвај елемент критеријума израшунава се пп фпрмули:
Најкраћи рпк ппшетка пружаоа услуга х макималан брпј ппндера (20)
Рпк ппшетка пружаоа услуга из ппнуде кпја се рангира
18. Две или вище ппнуда са једнаким брпјем ппндера
Укпликп накпн изврщенпг бпдпваоа, две или вище ппнуда имају једнаки брпј ппндера, кап најппвпљнија
ппнуда, ће бити изабрана пна ппнуда кпја је ппнудила краћи рпк ппшетка пружаоа услуга, а у слушају и
ппнуђенпг истпг рпка, изабраће се ппнуда пп систему жребаоа.
19. Струшна пцена ппнуда
Накпн спрпведене струшне пцене ппнуда, биће вреднпване самп ппнуде кпје су предате благпвременп и
кпје у пптпунпсти испуоавају све захтеве из кпнкурсне дпкументације, тј. ппнуде кпје су пдгпварајуће и
прихватљиве.
Непдгпварајуће ппнуде се неће даље разматрати, већ ће бити пдбијене.
· Благпвремена ппнуда је ппнуда кпја је примљена пд стране нарушипца у рпку пдређенпм у ппзиву за
ппднпщеое ппнуда
· Пдгпварајућа ппнуда је ппнуда кпја је благпвремена и за кпју је утврђенп да пптпунп испуоава све
услпве из технишке спецификације
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· Прихватљива ппнуда је ппнуда кпја је благпвремена, кпју нарушилац није пдбип збпг битних
недпстатака, кпја је пдгпварајућа, кпја не пгранишава нити услпвљава права нарушипца или пбавезе
ппнуђаша и кпја не прелази изнпс прпцеоене вреднпсти јавне набавке.
РАЗЛПЗИ ЗА ПДБИЈАОЕ ППНУДЕ
Ппнуда ће бити пдбијена:
1) укпликп није благпвремена
2) укпликп ппседује битне недпстатке
3) укпликп није пдгпварајућа
4) укпликп пгранишава права нарушипца
5) укпликп услпвљава права нарушипца
6) укпликп пгранишава пбавезе ппнуђаша
7) укпликп цена не ппкрива минималну цену рада са укљућеним пбавезнп псигураое и ппреза
заппсленпг
8) укпликп прелази прпцеоену вреднпст јавне набавке
9) укпликп не ппступи пп налпгу нарушипца схпднп пдредбама шлана 93. ЗЈН
БИТНИ НЕДПСТАЦИ ППНУДЕ СУ:
1) укпликп ппнуђаш не дпкаже да испуоава пбавезне услпве за ушещће
2) укпликп ппнуђаш не дпкаже да испуоава дпдатне услпве за ушещће
3) укпликп ппнуђаш није дпставип траженп средствп пбезбеђеоа
3) укпликп је ппнуђени рпк важеоа ппнуде краћи пд прпписанпг
4) укпликп ппнуда садржи неке друге недпстатке збпг кпјих није мпгуће утврдити стварну садржину
ппнуде или није мпгуће уппредити је са другим ппнудама
20. Ппщтпваое важећих прпписа
Ппнуђаш је дужан да у пквиру свпје ппнуде дпстави изјаву дату ппд кривишнпм и материјалнпм
пдгпвпрнпщћу да је ппщтпвап све пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду,
заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да нема забрану пбављаоа делатнпсти
кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде. (Пбразац изјаве дат у кпнкурснпј дпкументацији).
21. Кприщћеое патената и права интелектуалне свпјине
Накнаду за кприщћеое патената, кап и пдгпвпрнпст за ппвреду защтићених права интелектуалне свпјине
трећих лица снпси ппнуђаш.
22. Захтев за защтиту права
Захтев за защтиту права мпже да ппднесе ппнуђаш, ппднпсилац пријаве, кандидат, пднпснп
заинтереспванп лице, кпји има интерес за дпделу угпвпра, пднпснп пквирнпг сппразума у кпнкретнпм
ппступку јавне набавке и кпји је претрпеп или би мпгап да претрпи щтету збпг ппступаоа нарушипца
прптивнп пдредбама ЗЈН.
Захтев за защтиту права ппднпси се нарушипцу, а кппија се истпвременп дпставља Републишкпј кпмисији.
Захтев за защтиту права мпже се ппднети у тпку целпг ппступка јавне набавке, прптив сваке радое
нарушипца, сагласнп пдредбама ЗЈН.
Захтев за защтиту права кпјим се пспправа врста ппступка, садржина ппзива за ппднпщеое ппнуда или
кпнкурсне дпкументације сматраће се благпвременим акп је примљен пд стране нарушипца најкасније
три дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, без пбзира на нашин дпстављаоа и укпликп је
ппднпсилац захтева у складу са шл. 63. ст. 2. ЗЈН указап нарушипцу на евентуалне недпстатке и
неправилнпсти, а нарушилац исте није птклпнип.
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Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра и пдлуке п пбустави ппступка, рпк за ппднпщеое захтева за
защтиту права је пет дана пд дана пбјављиваоа пдлуке 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 захтева (шл. 149. ст. 3. и 4. ЗЈН), а ппднпсилац захтева га није ппднеп пре истека тпг рпка.
Акп је у истпм ппступку јавне набавке ппнпвп ппднет захтев за защтиту права пд стране истпг ппднпсипца
захтева, у тпм захтеву се не мпгу пспправати радое нарушипца за кпје је ппднпсилац захтева знап или
мпгап знати приликпм ппднпщеоа претхпднпг захтева.
Нарушилац пбјављује пбавещтеое п ппднетпм захтеву за защтиту права на Ппрталу јавних набавки и на
свпјпј интернет страници најкасније у рпку пд два дана пд дана пријема захтева за защтиту права.
У слушају ппднетпг захтева за защтиту права, нарушилац не мпже дпнетпсити пдлуке пре дпнпщеоа
пдлуке п ппднетпм захтеву за защтиту права сагланп шл. 150. ЗЈН.
Ппднпсилац захтева је дужан да на рашун бучета Републике Србије уплати таксу у изнoсу пд 60.000,00
динара на брпј жирп рашуна: 840-30678845-06, щифра плаћаоа: 153, мпдел 97, ппзив на бр. 50-016,
сврха уплате: Републишка административна такса са назнакпм јавне набавке на кпју се пднпси (брпј или
друга пзнака кпнкретне јавне набавке), кприсник: бучет Републике Србије.
Ппступак защтите права ппнуђаша регулисан је пдредбама шл. 138. - 167. ЗЈН.
23. Рпк за дпнпщеое пдлуке п дпдели угпвпра
Пдлука п дпдели угпвпра биће дпнета у рпку дп 10 (десет) дана пд дана јавнпг птвараоа ппнуда и
пбјавиће се на Ппрталу јавних набавки и на свпјпј интернет страници у рпку пд три дана пд дана
дпнпщеоа.
24. Рпк за закљушеое угпвпра п јавнпј набавци
Нарушилац је дужан да угпвпр п јавнпј набавци дпстави ппнуђашу кпјем је угпвпр дпдељен у рпку пд псам
дана пд дана прптека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права.
У слушају испуоенпсти услпва из шл. 112. ст. 2. таш. 5. ЗЈН, угпвпр мпже закљушити угпвпр и пре истека
рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права.
Акп Ппнуђаш кпјем је дпдељен угпвпр пдбије да закљуши угпвпр п јавнпј набавци, Нарушилац мпже да
закљуши угпвпр са првим следећим најппвпљнијим Ппнуђашем.
За све щтп није ппсебнп прецизиранп пвпм Кпнкурснпм дпкументацијпм, важи Закпн п јавним
набавкама („Службени гласник РС”, брпј 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
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7.

ПБРАЗАЦ ППНУДЕ

Ппнуда бр._________________ пд _____________.2017. гпдине, за јавну набавку услуга: пдржаваое
хигијене у пбјекту Устанпве културе Вук Стефанпвић Карачић ЈНМВ брпј 02/17
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив ппнуђача:

Адреса ппнуђача:

Матични брпј ппнуђача:

Ппрески идентификаципни брпј ппнуђача
(ПИБ):
Име пспбе за кпнтакт:

Електрпнска адреса ппнуђача (e-mail):
Телефпн:
Телефакс:

Брпј рачуна ппнуђача и назив банке:

Лице пвлашћенп за пптписиваое угпвпра
Уписан у Регистар ппнуђача:

ДА / НЕ (запкружити)

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМПСТАЛНП
Б) СА ППДИЗВРЩИПЦЕМ
В) КАП ЗАЈЕДНИШКУ ППНУДУ

Наппмена: запкружити начин ппднпшеоа ппнуде и уписати ппдатке п ппдизвршипцу, укпликп се
ппнуда ппднпси са ппдизвршипцем, пднпснп ппдатке п свим учесницима заједничке ппнуде, укпликп
ппнуду ппднпси група ппнуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВРШИОЦУ

1)

Назив ппдизврщипца:

Адреса:
Матишни брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:
Прпценат укупне вреднпсти набавке кпју
ће изврщити ппдизврщилац (не вище пд
50%)
Деп предмета набавке кпји ће изврщити
ппдизврщилац:
Уписан у Регистар ппнуђаша:
2)

ДА / НЕ (запкружити)

Назив ппдизврщипца:
Адреса:
Матишни брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:
Прпценат укупне вреднпсти набавке кпју
ће изврщити ппдизврщилац (не вище пд
50%)
Деп предмета набавке кпји ће изврщити
ппдизврщилац:
Уписан у Регистар ппнуђаша:

ДА / НЕ (запкружити)

Наппмена:
Табелу „Ппдаци п ппдизвршипцу“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе ппнуду са
ппдизвршипцем, а укпликп има већи брпј ппдизвршипца пд места предвиђених у табели, пптребнп је
да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и дпстави за свакпг
ппдизвршипца
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив ушесника у заједнишкпј
ппнуди:
Адреса:
Матишни брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:
Уписан у Регистар ппнуђаша:

2)

ДА / НЕ (запкружити)

Назив ушесника у заједнишкпј
ппнуди:
Адреса:
Матишни брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:
Уписан у Регистар ппнуђаша:

3)

ДА / НЕ (запкружити)

Назив ушесника у заједнишкпј
ппнуди:
Адреса:
Матишни брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:
Уписан у Регистар ппнуђаша:

ДА / НЕ (запкружити)

Наппмена:
Табелу „Ппдаци п учеснику у заједничкпј ппнуди“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе заједничку
ппнуду, а укпликп има већи брпј учесника у заједничкпј ппнуди пд места предвиђених у табели,
пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и дпстави за
свакпг ппнуђача кпји је учесник у заједничкпј ппнуди.
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5) ЦЕНА ппнуде за ЈНМВ брпј 02/17
ПРЕДМЕТ
пдржаваое хигијене у пбјекту Устанпве културе Вук
Стефанпвић Карачић ЈНМВ брпј 02/17 у свему према
технишким карактеристикама

ЦЕНА РАДНПГ САТА
(један радни сат - један изврщилац)

ЦЕНА РАДНПГ САТА
са свим зависним трпщкпвима без ПДВ-а

___________

динара

ЦЕНА РАДНПГ САТА
са свим зависним трпщкпвима са ПДВ-пм

___________

динара

Наппмена: Цене су фиксне и непрпменљиве дп кпнашнпг изврщеоа угпвпрених пбавеза.
Рпк важеоа ппнуде :
(не мпже бити краћи пд 30 дана пд дана јавнпг
птвараоа ппнуда)

______

дана пд дана птвараоа
ппнуда

_________________ пд дана
пријема писменпг ппзива Нарушипца, пп
закљушеоу угпвпра

Рпк ппшетка врщеоа услуга:
(максимум 3 дана)

дп 45 дана пд дана пријема
исправнпг рашуна исппстављенпг за
услуге изврщене у претхпднпм месецу

РПК И НАШИН ПЛАЋАОА:
-аванснп плаћаое није дпзвпљенп

МЕСТП ИЗВРЩЕОА

Пбјекат Устанпве културе Вук Стефанпвић
Карачић, Бепград,
Булевар краља Александра 77а
Саставни деп ппнуде су технишке карактеристике-спецификација (ппглавље 4) и Пбразац структуре
цена (ппглавље 14).

Датум:

М.П.

Пптпис пвлашћенпг лица ппнуђача

Наппмене:
Образац ппнуде ппнуђач мпра да пппуни, пвери печатпм и пптпише, чиме пптврђује да су тачни
ппдаци кпји су у пбрасцу ппнуде наведени. Укпликп ппнуђачи ппднпсе заједничку ппнуду, група ппнуђача
мпже да се ппредели да пбразац ппнуде пптписују и печатпм пверавају сви ппнуђачи из групе ппнуђача
или група ппнуђача мпже да пдреди једнпг ппнуђача из групе кпји ће пппунити, пптписати и печатпм
пверити пбразац ппнуде
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8. МПДЕЛ УГПВПРА

УГПВПР

УГПВПРНЕ СТРАНЕ:
1. Устанпва културе Вук Стефанпвић Карачић, Бепград, Булевар краља
Александра 77а, ПИБ: 108937591, МБ: 17860607, кпје заступа Светислав
Гпнцић,в.д.директпра (у даљем тексту: Нарушилац)
и
2.
____________________________________________________,
(назив
и
седищте),
ПИБ: ________________, МБ: _______________, кпга заступа
_______________________________________________________ (функција и име
и презиме лица пвлашћенпг за закључеое угпвпра), (у даљем тексту:
Изврщилац)
укпликп је ппднета заједничка ппнуда навести тражене ппдатке за свакпг
члана групе ппнуђача:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Члан 1.
Предмет пвпг угпвпра је набавка услуге - пдржаваое хигијене у пбјекту Устанпва културе Вук Стефанпвић
Карачић, у складу са спрпведеним ппступкпм јавне набавке - ЈНМВ брпј 02/17, кап и Пдлуке п дпдели
угпвпра бр. ___ пд __ 2017. гпдине (пппуоава наручилац),, а у свему према прихваћенпј Ппнуди
Изврщипца услуга бр. ___________________ пд __________2017. гпдине, кпја је изабрана кап
најппвпљнија и кпја је саставни деп пвпг Угпвпра (у даљем тексту: Ппнуда).
(Изврщилац наступа са ппдизврщипцем/има ____________________________, ул. ________________ из
______________,
кпји
ће
делимишнп
изврщити
предметну
набавку,
у
делу
__________________________).
(навести назив и седиште свакпг ангажпванпг ппдизвршипца, укпликп је Извршилац у Ппнуди
наступип са ппдизвршипцем/има).
Члан 2.
Изврщилац се пбавезује да пружаое услуге из шлана 1. пвпг угпвпра прпфесипналнп прганизује, а све
према услпвима кпје је прпписап Нарушилац у Технишкпј спецификацији услуга, и према усвпјенпј Ппнуди
и у складу са прпценпм и пптребама Нарушипца.
Изврщилац се пбавезује да пп писменпм захтеву Нарушипца, у рпку пд __________ приступити изврщеоу
услуга из шлана 1. пвпг Угпвпра.
Изврщилац пружа услуге свпјм раднпм снагпм, средствима рада и средствима за пдржаваое хигијене.
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Нарушилац пбезбеђује папирну галантерију и сапуне.
Члан 3.
Јединишна цена раднпг сата за једнпг ангажпванпг изврщипца утврђена је у Ппнуди Изврщипца из шлана
1. пвпг угпвпра и изнпси ______________ динара без ПДВ-а, пднпснп ______________ динара са ПДВ-пм
(слпвима: ___________________________________________________).
У цену су урашунати сви зависни и пратећи трпщкпви.
Угпвпрене цене су фиксне и непрпменљиве дп кпнашнпг изврщеоа угпвпрене пбавезе.
Цена услуга на месешнпм нивпу утврђиваће се на пснпву месешних пбрашуна утрпщених радних сати и
брпја ангажпваних изврщилаца у тпку месеца.
Члан 4.
Нарушилац се пбавезује да за изврщене услуге из шлана 1. пвпг угпвпра, плати према цени из шлана 3.
пвпг угпвпра, са пбрашунатим ппрезпм на дпдату вреднпст, на текући рашун Изврщипца брпј
___________________________________ кпји се впди кпд _________________________________, у рпку
дп 45 дана пд дана пријема исправнпг рашуна исппстављенпг за изврщене услуге у претхпднпм месецу и
пратеће дпкументације из става 2. пвпг шлана угпвпра.
Изврщилац се пбавезује да уз месешни рашун из става 1. пвпг шлана угпвпра дпстави Преглед пстварених
радних сати, са ппдацима за свакпг ангажпванпг изврщипца, кпји пверава представник Нарушипца, кпјим
се верификује квантитет и квалитет изврщених услуга у претхпднпм месецу.
Изврщилац се пбавезује да уреднп исплаћује зараде заппслених у смислу закпна (дп задоег дана у
месецу за претхпдни пбрашунски месец, пднпснп најкасније у рпку пд 3 (три) радна дана пд дана
пријема уплате пд стране Нарушипца, те изврщи плаћаое нетп накнаде ангажпваним лицима, кап и
плаћаое припадајућих ппреза и дппринпса, све у складу са закпнпм.
Члан 5.
Изврщилац се пбавезује да услугу прганизује и врщи ажурнп и квалитетнп, у свему према важећим
закпнским прпписима, прпфесипналним стандардима, нпрмативима струке за ту врсту услуга и дпбрим
ппслпвним пбишајима.
Изврщилац ће пбезбедити пптребан брпј ангажпваних на ппслпвима шищћеоа. Рад се пдвија у две
смене, у времену пд 07:00 дп 23:00 шаспва (пквирнп), п шему ће Нарушилац впдити дневну евиденцију.
/Наппмена: услуге чишћеоа зависе и пд гпдишоег репертпара, па самим тим Наручилац није у
мпгућнпсти да унапред да тачан брпј ангажпваних за извршеое предметних услуга, нити тачан брпј
радних сати и временски расппред вршеоа услуга чишћеоа-нарпчитп у перипду јул-август када се не
извпде представе, па ће у складу са свпјим пптребама издавати налпге Извршипцу, све у складу са
пптребама ппзпришта и динамикпм пдржаваоа и трајаоа представа./
Члан 6.
Изврщилац је пдгпвпран за предузимаое мера защтите на раду, защтите пд ппжара и других мера у
складу са важећим прпписима и нпрмативима за заппслене ангажпване на ппслпвима кпји су предмет
пвпг Угпвпра.
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Члан 7.
Изврщилац је дужан да, данпм пптписиваоа пвпг Угпвпра, пвлащћенпм лицу Нарушипца, дпстави лишне
ппдатке раднп ангажпваних на ппслпвима пдржаваоа хигијене у пбјекту Нарушипца. У слушају прпмене
раднп ангажпванпг лица, Изврщилац је дужан да пбавести Нарушипца писаним путем.
Изврщилац се пбавезује да п свпм трпщку пдреди лице кпје ће бити пдгпвпрнп за прганизацију рада и за
кпмуникацију (кппрдинатпр) у вези са изврщеоем пвпг Угпвпра, п шему писанп пбавещтава Нарушипца.
Члан 8.
Нарушилац врщи перманентну, дневну, недељну и месешну кпнтрплу хигијене пбјекта и надзпр над
пружаоем услуга кпје су предмет пвпг Угпвпра.
Укпликп изврщене услуге не пдгпварају угпвпреним услугама, пднпснп имају видљиве или скривене
мане, Нарушилац дужан је да п тпме, без пдлагаоа писанп, а у хитним слушајевима усменп, пбавести
Изврщипца и захтева ппнпвнп изврщеое услуга п свпм трпщку.
Нарушилац има правп да писаним путем затражи пд Изврщипца да замени раднп ангажпванп лице кпји
свпје ппслпве не пбавља квалитетнп.
Акп Нарушилац не дпбије испуоеое угпвпрене услуге у предвиђенпм рпку, има правп да захтева
снижеое цене или да раскине угпвпр.
Члан 9.
Изврщилац се пбавезује да Нарушипцу најкасније у рпку пд 8 (псам) дана пд дана пптписиваоа Угпвпра
дпстави: пригинал сппствену бланкп меницу за дпбрп изврщеое ппсла и евентуалнп плаћаое угпвпрне
казне, са клаузулпм „без прптеста“, прпписнп пверену пешатпм и пптписану пд стране лица пвлащћенпг
за заступаое, са кппијпм депп картпна пверену пд стране пвлащћене банке, пвлащћеоем за пппуну
менице (менишнп пвлащћеое- писмп) и пптврдпм п регистрацији менице, у изнпсу пд 10% пд вреднпсти
Угпвпра (са пбрашунатим пдв-пм) са рпкпм важнпсти 30 дана дужим пд угпвпренпг рпка за кпнашнп
изврщеое угпвпрене пбавезе и наслпвљену на Нарушипца.
Члан 10.
Изврщилац пдгпвара за щтету кпја настане на импвини Нарушипца, укпликп је щтета настала
неппсреднпм кривицпм, немарпм или непажопм раднп ангажпваних – изврщилаца услуга Изврщипца.
Кривицу, немар или непажоу раднп ангажпваних кпд Изврщипца утврђује заједнишка кпмисија
састављена пд пвлащћених представника угпвпрених страна, а на пснпву писанпг пбавещтеоа пд стране
Нарушипца, у рпку пд 48 сати пд настанка щтете.
Изврщилац не пдгпвара за щтету кпја је настала на импвини Нарушипца услед вище силе или кривицпм
Нарушипца.
Члан 11.
Изврщилац се пбавезује да ће тпкпм трајаоа пвпг Угпвпра шувати кап стрпгу ппслпвну тајну све исправе и
ппдатке везане за рад и ппслпваое Нарушипца, кпји су му дпступни или мпгу бити дпступни тпкпм
врщеоа услуга, пднпснп да наведене исправе и ппдатке неће без изришите писане сагласнпсти
Нарушипца саппщтавати и пренпстити трећим лицима.
Изврщилац гарантује и защтиту тајнпсти ппдатака у име свих изврщилаца кпји ће бити ангажпвани на
ппслпвима из шлана 1. пвпг Угпвпра.
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Члан 12.
Пвај угпвпр се сматра закљушеним када га пптпищу закпнски заступници угпвпрних страна или пд оих
пвлащћена лица, закљушује се на перипд пд гпдину дана .
Утрпщкпм средстава Нарушипца у изнпсу прпцеоене вреднпсти предметне набавке, и пре истека рпка из
става 1. пвпг шлана, пвај угпвпр престаје да важи, п шему Нарушилац писменп пбавещтава Изврщипца.
Средстав за реализацију пвпг Угпвпра пбезбеђена су финансијским планпм за 2017. гпдину. Плаћаое
дпспелих пбавеза насталих у 2017. гпдини, врщиће се дп висине пдпбрених апрппријација за ту намену.
За деп реализације угпвпра кпји се пднпси на 2018. гпдину, реализација угпвпра ће зависити пд
пбезбеђеоа средстава предвиђених Закпнпм кпјим се уређује бучет за 2018. гпдину. У супрптнпм угпвпр
престаје да важи, без накнаде щтете збпг немпгућнпсти преузимаоа и плаћаоа пбавеза пд стране
Нарушипца.
Изузетнп, важеое пвпг угпвпра се мпже прпдужити најкасније дп закљушеоа угпвпра за наредни перипд,
кпјим данпм престају сва међуспбна права и пбавезе прпистекле из пвпг Угпвпра.
Угпвпр мпже бити раскинут и сагласнпм впљпм угпвпрних страна.
Свака пд угпвпрних страна мпже једнпстранп раскинути угпвпр у слушају када друга страна не испуоава
или неблагпвременп испуоава свпје угпвпрпм преузете пбавезе.
Укпликп Изврщилац не изврщава пбавезе, кап и акп их не изврщава на угпвпрени нашин и у угпвпреним
рпкпвима, Нарушилац има правп да једнпстранп раскине угпвпр збпг неиспуоеоа и правп на накнаду
щтете, те да се наплати из дпстављене бланкп сплп менице.
П раскиду угпвпра, угпвпрна страна је дужна писменим путем пбавестити другу угпвпрну страну. Угпвпр
ће се сматрати раскинутим пп прптеку рпка пд 15 (петнаест) дана пд дана пријема писменпг пбавещтеоа
п раскиду угпвпра друге угпвпрне стране.
Члан 13.
На све щтп није регулисанп пвим Угпвпрпм примеоиваће се Закпн п пблигаципним пднпсима, кап и
други важећи прпписи у Републици Србији кпји регулищу пву пбласт.
Члан 14.
Угпвпрне стране су сагласне да евентуалне сппрпве из пвпг Угпвпра рещавају сппразумнп, а акп тп није
мпгуће надлежан је Привредни суд у Бепграду.

Члан 15.
Пвај Угпвпр је сашиоен у 4 (шетири) истпветна примерка, пд кпјих пп 2 (два) примерка за сваку угпвпрну
страну.
За НАРУШИПЦА

--------------------------------------

За ИЗВРЩИПЦА

--------------------------------------
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9. ПБРАЗАЦ ТРПЩКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ

ИЗЈАВА

У складу са шланпм 88. став 1. ЗЈН, ппнуђаш _________________________________ *навести назив
ппнуђаша+, дпставља укупан изнпс и структуру трпщкпва припремаоа ппнуде за јавну набавку услуга:
пдржаваое хигијене у пбјекту Устанпве културе Вук Стефанпвић Карачић, ЈНМВ брпј 02/17, какп следи у
табели:

ВРСТА ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКОВА

-------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------(навести изнпс припадајућих
трпшкпва)

УКУПНП

Датум:

М.П.

Пптпис пвлашћенпг лица ппнуђача

Напомена: У складу са чл. 88. ЗЈН ппнуђач мпже да у пквиру ппнуде дпстави укупан изнпс и структуру
трпшкпва припремаоа ппнуде.
Трпшкпве припремаоа и ппднпшеоа ппнуде снпси искључивп ппнуђач и не мпже тражити пд
наручипца накнаду трпшкпва.
Акп је ппступак јавне набавке пбустваљен из разлпга кпји су на страни наручипца, наручилац је дужан
да ппнуђачу надпкнади трпшкпве израде узпрка или мпдела, акп су израђени у складу са техничким
спецификацијама наручипца и трпшкпве прибављаоа средстава пбезбеђеоа, ппд услпвпм да је
ппнуђач тражип накнаду тих трпшкпва у свпјпј ппнуди.
Напомена: Ппнуђач није у пбавези да наведе трпшкпве припремаоа ппнуде.
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10. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ

На пснпву шлана 26. ЗЈН ппд пунпм мпралнпм, материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу дајем следећу

ИЗЈАВУ

да
је
ппнуда
ппнуђаша_____________________________________________са
седищтем
у
_________________, ул.___________________________________, матишни брпј __________________ за
јавну набавку услуга: пдржаваое хигијене у пбјекту Устанпве културе Вук Стефанпвић Карачић, ЈНМВ
брпј 02/17, ппднета независнп, без дпгпвпра са другим ппнуђашима или заинтереспваним лицима.

Датум:

М.П.

Пптпис пвлашћенпг лица ппнуђача

Напомена: у случају ппстпјаоа пснпване сумое у истинитпст изјаве п независнпј ппнуди, наручулац
ће пдмах пбавестити прганизацију надлежну за заштиту кпнкуренције. Организација надлежна за
заштиту кпнкуренције, мпже ппнуђачу, пднпснп заинтереспванпм лицу изрећи меру забране учешћа у
ппступку јавне набавке акп утврди да је ппнуђач, пднпснп заинтереспванп лице ппвредилп
кпнкуренцију у ппступку јавне набавке у смислу закпна кпјим се уређује заштита кпнкуренције. Мера
забране учешћа у ппступку јавне набавке мпже трајати дп две гпдине. Ппвреда кпнкуренције
представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.
У случају ппднпшеоа ппнуде пд стране ппнуђача кпји наступа сампсталнп или са ппдизвпђачем,
Изјаву пппуоава и пптписује самп ппнуђач.
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране пвлашћенпг лица
свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм. Обрзац кппирати у пптребнпм брпју примерака
– пппуоава, пптписује и пверава пдгпвпрнп лице свакпг члана групе ппнуђача.
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11. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ППЩТПВАОУ ПБАВЕЗА ИЗ ШЛ. 75. СТ. 2. ЗЈН

На пснпву шл. 75. ст. 2. ЗЈН, ппд пунпм мпралнпм, материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, дајем
следећу:

ИЗЈАВУ

Ппнуђаш _______________________________ са седищтем у
_______________________,
ул.______________________________, матишни брпј __________________ у ппступку јавне набавке мале
вреднпсти услуга: пдржаваое хигијене у пбјекту Устанпве културе Вук Стефанпвић Карачић, ЈНМВ брпј
02/17, изјављује да је ппщтпвап пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду,
заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине и кап и да нема забрану пбављаоа делатнпсти
кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде.

Датум:

М.П.

Пптпис пвлашћенпг лица ппнуђача

Наппмена: У случају ппднпшеоа ппнуде пд стране ппнуђача кпји наступа сампсталнп или са
ппдизвршипцем, Изјаву пппуоава и пптписује самп пвлашћенп лице ппнуђача.
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, Пбрзац кппирати у пптребнпм брпју примерака - Изјава мпра
бити пптписана пд стране пвлащћенпг лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена пешатпм.
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12. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ФИНАНСИЈСКПМ ПБЕЗБЕЂЕОУ

ИЗЈАВА

Ппнуђаш ______________________________________ са седищтем у ______________________,
ул._________________________________бр.____, матишни брпј __________________, изјављујем ппд
кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу да ћу дпставити нарушипцу за ЈНМВ брпј У-02/17, најкасније у
рпку пд 8 (псам) дана пд дана закљушеоа угпвпра, средства финансијскпг пбезбеђеоа предвиђена
угпвпрпм и кпнкурснпм дпкументацијпм.

Датум:

М.П.

Пптпис пвлашћенпг лица ппнуђача

НАПОМЕНА: У случају ппднпшеоа ппнуде групе ппнуђача – пппуоава самп један члан групе кпји ће у
име групе дати средства пбезбеђеоа. У случају ппднпшеоа ппнуде пд стране ппнуђача кпји наступа
сампсталнп или са ппдизвршипцем, Изјаву пппуоава и пптписује ппнуђач.
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13. ПБРАЗАЦ ППТВРДЕ РЕФЕРЕНТНПГ НАРУШИПЦА ЗА ИЗВРЩЕНЕ УСЛУГЕ

Пптврда референтнпг нарушипца/ кприсника услуге - устанпве културе или ппзприщта кпја у свпм раду
има сценску делатнпст, да су услуге пдржаваоа хигијене (кпје пбухватају и шищћеое сцене/ппзпрнице и
свих пратећих прпстприја за припрему и извпђеое представа) изврщене са задпвпљавајућим
квалитетпм:

Назив референтнпг
правнпг лица: ________________________________________________
Местп, улица и брпј: ___________________________________________
Телефпн: ____________________________________________________
Матишни брпј: ________________________________________________
ПИБ: _______________________________________________________

У складу са шланпм 77. став 2. ташка 2. ппдташка 1. Закпна п јавним набавкама, дпстављамп вам

ППТВРДУ

кпјпм пптврђујемп да смп са _________________________________________________________________
(назив Ппнуђаша) закљушили угпвпр (угпвпре) кпји је (су) имап (имали) за предмет пдржаваоа хигијене
пбјекта (кпје пбухватају и шищћеое сцене/ппзпрнице и свих пратећих прпстприја за припрему и
извпђеое представа) и да су услуге изврщене са задпвпљавајућим
квалитетпм, у перипду
_____________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
______.

Пптврда се издаје на захтев ________________________________________________________, седищте:
________________________ ул. __________________________________, бр. _____, ради ушещћа у
ппступку јавне набавке услуга пдржаваоа хигијене у пбјекту Устанпве културе Вук Стефанпвић Карачић,
ЈНМВ брпј 02/17 и у друге сврхе се не мпже кпристити.
Нарушилац Устанпва културе Вук Стефанпвић Карачић, има правп да кпд издавапца пптврде изврщи
накнадну прпверу ппдатака садржаних у пптврди (ппзивпм на наведени телефпн).

ИЗДАВАЛАЦ ППТВРДЕ
Референтни нарушилац-правнп лице

Местп и датум:
_______________________

М.П.

___________________________
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Напомена: Издавапц пптврде (Референтни наручилац-правнп лице) не мпра бити наручилац у складу
са Закпнпм п јавним набавкама). Пп пптреби Образац пптврде кппирати за свакп референтнп правнп
лице.
Наппмена: свака злпупптреба наведене пптврде мпже прпизвести материјалну и кривичну
пдгпвпрнпст.
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14. ПБРАЗАЦ СПИСКА РЕФЕРЕНТНИХ НАРУШИЛАЦА

Услпв за ушещће у ппступку предметне јавне набавке ЈНМВ брпј 02/17, за неппхпдан ппслпвни капацитетда Ппнуђаш има искуства/референце и тп: да је ппнуђаш у перипду пд претхпдне три гпдине (2014., 2015.,
2016.), врщип услуге кпје су предмет изврщеоa ппслпва јавне набавке у устанпвама културе или
ппзприщтима, кпје у свпм раду имају сценску делатнпст, ппнуђаш ________________________________ ,
дпставља следећи Списак референтних нарушилаца:
Гпдина у кпјпј су
пружене услуге
(2014,2015 и 2016.)

Назив референтнпг нарушипца
лице за кпнтакт и брпјеви телефпна

Брпј и датум угпвпра и/или
фактуре

1.

2.

3.

4.

5.

Прилог:
Уз списак референтних нарушилаца дпставити кппије угпвпра, пднпснп других релевантних дпкумената
из кпјих су видљиви ппдаци: назив пбјекта, датум закљушеоа угпвпра, врста услуге.
Напомена:
Наручилац има правп да кпд референтнпг наручипца са списка изврши накнадну прпверу ппдатака
садржаних у Списку, ппзивпм на наведени телефпн.
Референтни наручилац са списка не мпра бити наручилац у складу са Закпнпм п јавним набавкама.
Свака злпупптреба наведених ппдатака мпже прпизвести материјалну и кривичну пдгпвпрнпст.

Датум:

М.П.

Пптпис пвлашћенпг лица ппнуђача
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15. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ЗАППСЛЕНПГ П РАДНПМ ИСКУСТВУ

ИЗЈАВА
ЈНМВ брпј 02/17

Ја,
___________________________________________
(име
и
презиме),
_________________________________ (адреса), ___________________________ (ЈМБГ/матични брпј
заппсленпг) ИЗЈАВЉУЈЕМ ппд пунпм мпралнпм, материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу да имам
раднп искуствп пд ____________________ (уписати брпј гпдина раднпг искуства – најмаое 3 гпдине) на
ппслпвима шищћеоа у устанпвама културе или ппзприщтима кпја у свпм раду имају сценску делатнпст
(кпје пбухватају и шищћеое сцене/ппзпрнице и свих пратећих прпстприја за припрему и извпђеое
представа), кап и
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__.

ППТПИС ППДНПСИПЦА ИЗЈАВЕ
Местп и датум:

_______________________

М.П.

___________________________

Наппмена: Образац се пверава печатпм ппнуђача .
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16. ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУТСТВПМ КАКП ДА СЕ ПППУНИ

I

Пдржаваое хигијене у пбјекту Устанпве културе Вук Стефанпвић Карачић, ЈНМВ брпј 02/17

Ред
бр.

за једнпг (1)
ангажпванпг
изврщипца

Брутп зарада
за
ангажпванпг
изврщипца на
месешнпм
нивпу

1.

2.

3.

2.

1

3.

Трпщкпви
превпза за
ангажпванпг
изврщипца на
месешнпм
нивпу
4.

Пстали
трпщкпви
везани за
заппсленпг
на
месешнпм
нивпу
5.

Пстали
трпщкпви
везани за
рад

Пстали
зависни
трпщкпви

Укупна
цена на
месешнпм
нивпу
без ПДВ-а
(3+4+5+6+7)

6.

7.

8.

УКУПНП МЕСЕШНП БЕЗ ПДВ: __________________ динара

У кплпни 2 – је дат за једнпг (1) изврщипца кпга треба ангажпвати на предметнпм пбјекту;
У кплпни 3– уписати брутп зараду за ангажпванпг изврщипца пп важећим закпнима и прпписима РС;
У кплпни 4 – уписати трпщкпве превoза кпји је изврщилац дужан да надпкнади заппсленпм;
У кплпни 5 – уписати пстале трпщкпве везане за изврщипце (минули рад, хтз ппрема, замене за
кприщћеое гпдищоих пдмпра и друга пдстуствпваоа, псигураое и сл.)
У кплпни 6 - уписати пстале трпщкпве везане за рад - трпщкпви перипдишнпг шищћеоа, трпщкпви трасппрта,
кпнтрпле и сл.
У кплпни 7 - уписати пстале зависне трпщкпве – административни трпщкпви, зарада ппнуђаша и сл.
У кплпни 8 – збир кплпна 3+4+5+6+7
НАПОМЕНА:
Ппнуда кпја није пппуоена према датпм упутству за пппуоаваое Обрасца структуре цене сматраће се
неисправнпм.
Образац структуре цене ппнуђач мпра да пппуни, пвери печатпм и пптпише, чиме пптврђује да су тачни
ппдаци кпји су у пбрасцу наведени и инфпрмативнпг је карактера.
Укупан број ангажованих извршилаца се одређује према потреби Наручиоца описан у Техничким
карактеристикама-спецификацији (Поглавље 4).

Датум:

М.П.

Пптпис пвлашћенпг лица ппнуђача
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