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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”
бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”
бр. 8 6 /2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 943 од
28.11.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број
945 од 28.11.2017. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара –
административна (електронска и фотографска опрема)
ЈНМВ бр.8/17

Конкурсна документација садржи:
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Музеј наивне и маргиналне уметности
Адреса: Бошка Ђуричића 10, 35000 Јагодина
Матични број: 07114915
ПИБ: 101731233
Тел/Факс: 035/8223-419
Интернет страница: www.naiveart.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
На ову набавку ће се примењивати:
- у току поступка јавне набавке: Закон о јавним набавкама (''Службени гласник РС'',
бр. 124/12, 14/15 и 68/15; у даљем тексту: Закон), подзаконски акти донети на
основу Закона, Закон о општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97
и 31/01 и ''Службени гласник РС'', број 30/10);
- након закључења уговора о јавној набавци: Закон о облигационим односима
(''Службени лист СФРЈ'', бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, ''Службени
лист СРЈ'', број 31/93 и ''Службени лист СЦГ'', број 1/03 – Уставна повеља).
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.8/17 – је административна (електронска и фотографска
опрема) ЈН бр.8/17, обликоване по партијама и то:
партија 1 – комплети микрофона и звучника
партија 2 – фотоапарати
партија 3 – преносиви рачунари
Назив и ознака из општег речника набавке:
партија 1 – 32342300 – комплети микрофона и звучника
партија 2 – 38651000 – фотоапарати
партија 3 – 30213100 – преносиви рачунари
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где
је конкурсна документација доступна
Заинтересовани понуђачи могу извршити увид у конкурсну документацију сваког
радног дана у просторијама Музеја наивне и маргиналне уметности, ул. Бошка
Ђуричића бр.10, Јагодина у периоду од 08 до 15 часова. Такође, конкурсна
документација је доступна и може се преузети са Портала јавних набавки и са
интернет странице музеја www.naiveart.rs.
6. Контакт (лице или служба)
Лице за јавне набавке Миљан Витић, mail: miljan.vitic@naiveart.rs, тел; 035/8223419, локал 114, фах: 035/8223-419.
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.8/17 је набавка добара – административна (електронска
и фотографска опрема) ЈН бр.8/17 обликована по партијама и то:
партија 1 – комплети микрофона и звучника
партија 2 – фотоапарати
партија 3 – преносиви рачунари
Назив и ознака из општег речника набавки:
партија 1 – 32342300 – комплети микрофона и звучника
партија 2 – 38651000 – фотоапарати
партија 3 – 30213100 – преносиви рачунари
Плаћање је динарско на пословни рачун понуђача најкасније до 28.12.2017. године,
од дана пријема испостављеног рачуна.
Понуде са предвиђеним авансним плаћањем биће одбијене као неприхватљиве.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА И СЛ.

ПАРТИЈА 1 – комплети микрофона и звучника

br.

Proizvodjac

Model

Karakteristike

1

Mackie

ProFX16v2

Pasivna mikseta sa 10
mikrofonskih i 4 linijska
stereo ulaza, sa FX
procesorom.
Tezina
5,9kg.

CROMO 12+

Aktivna zvucna kutija,
bas 12'' I visoki 1''.
Snaga
600W
RMS,
tezina 18,5kg.

SPST-SET80-BK

Set
aluminijumskih
stalaka za zvucnike sa
torbom, tezina 2 kg,
maksimalna
nosivost
50kg/kom.

SM58 SE

Dinamicki
vokalni
mikrofon
sa
prekidacem. Frekventni
odziv 50Hz - 15KHz.
Tezina 298g.

BLX24E/PG58

Bezicni
mikrofonski
sistem,
sa
PG58
mikrofonom. 12 kanala,
radni frekventni opseg
514-542MHz.

S4B

Stoni
stalak
za
mikrofon, celicni, tezina
0,3kg

SMICS-120-BK

Podni pecaljka stalak za
mikrofon, sa celicnom
bazom, tezine 2,3kg.

Količina 1

2

dB Technologies
Količina 4

3

Soundsation
Količina 2

4

Shure
Količina 2

5

Shure
Količina 2

6

Adam Hall
Količina 4

7

Soundsation
Količina 2
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8

Soundsation

LBM-300

Masina
snaga
14Kg

BMCXX-2BK

Balansirani mikrofonski
kabel, sa XLR (kenon)
konektorima
za
povezivanje
sistema,
duzina 2m.

WM-BXX10

Balansirani mikrofonski
kabel, sa XLR (kenon)
konektorima
za
povezivanje
sistema,
duzina 10m.

Količina 1
9

Soundsation
Količina 2

10

Soundsation
Količina 6

za baloncice,
300W,
tezina

Напомена: Код описа појединих ставки, свуда где је због прецизнијег описа
наведено име конкретног произвођача, подразумева се израз ''или еквивалентно''.
2. Квалитет и контролу добара извршиће овлашћено лице именовано од стране
музеја.
3. Гарантни рок: не сме бити краћи од 24 месеца, осим уколико произвођач даје
други гарантни рок.
4. Рок испоруке: не може бити дужи од 20 календарских дана од дана уговарања.
5. Место испоруке: на адресу наручиоца.

Датум

Понуђач
М. П.

____________________

___________________________
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА И СЛ.

ПАРТИЈА 2 - фотоапарати
1.Canon PowerShot G1 X Mark II

Количина:2

Senzor
Tip senzora CMOS 18,7 x 14 mm
Rezolucija (MP)
12.8 (razmera: 3:2), 13.1 (razmera: 4:3)
Veličina slike (px) 4352 x 2904
Procesor
Tip procesora
DIGIC 6 sa tehnologijom iSAPS
Fokusiranje
Tip fokusa TTL
AF sistem (tačke) 31 tačka AiAF
Min. fokusno rastojanje za 35mm 5 cm u makro režimu
Merenje svetla
Sa procenom (povezano sa Face Detection AF okvirom),
prosečno sa merenjem u centru, u tački (centar ili povezano sa okvirom za
Face Detection AF ili AF okvirom)
Objektiv
Raspon objektiva (mm)
12.5-62.5 mm (24 - 120 mm)
Otvor blende (f/)
f/2–f/3.9
Stabilizacija Približno 3.5 koraka. Inteligentna stabilizacija slike i poboljšana
dinamička stabilizacija slike u 5 osa
Zum Optički zum 5x, ZoomPlus 10x, digitalno približno 4x, kombinovano
približno 20x
Snimanje
Fotografisanje (modovi) Inteligentni automatski režim (detektovanje 58
scena), Program AE, Prioritet zatvarača AE, Prioritet blende AE, Manual,
Custom 1, Custom 2, Hybrid Auto, Auto, Creative Shot, SCN (Portrait, Smart
Shutter (Smile, Wink Self-Timer, FaceSelf-Timer), Star (Star Nightscape, Star
Trails, Star Portrait, Star Time-Lapse Movie), Handheld Night Scene,
Underwater, Snow, Fireworks), Creative Filters (High Dynamic Range,
Nostalgic, Fish-eye Effect, Miniature Effect, Toy Camera Effect, Background
Defocus, Soft Focus, Monochrome, Super Vivid, Poster Effect), Movie
Video snimanje (rezolucija)
1920 x 1080 sa 30 fps
Neprekidno (burst) 5,2 fps
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Zvuk Stereo
Tip fajlova JPEG, RAW, RAW + JPEG, MP4 (Video: MPEG4-AVC (H.264))
Ekspozicija
ISO osetljivost
100-12800
Kompenzacija ekspozicije +/- 3 EV u koracima od 1/3
Brzina zatvarača
60-1/4000 s
Ekran
Tip ekrana sRGB PureColor II LCD (TFT)
Pokrivenost Približno 100%
Dijagonala ekrana (inch) 3''
Rezolucija ekrana 1.040.000 tačaka
Tražilo
Tip tražila
Opciono elektronsko tražilo EVF-DC1
Blic
Sinhronizacija
1/2000 s
Kompenzacija ekspozicije +/- 2 EV u koracima od 1/3
Opseg ugrađenog blica (m)
50 cm–6,8 m (Š)/50 cm–3,5 m (T)
Stopica za spoljni blic
E-TTL sa Speedlite blicevima iz serije EX
Ostale karakteristike
Wi-Fi funkcija
Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), (samo 2,4 GHz), sa NFC
podrškom
Zumiranje pri reprodukciji Približno 2x – 10x
Otporan na vodu, prašinu i padove
Ne
Zaptivenost Ne
GPS upis podataka GPS preko mobilnog uređaja (kada je povezan sa
kompatibilnim pametnim telefonom)
Opšte karakteristike
Dimenzije (ŠDV) mm
116,3 x 66.2 x 74
Materijal tela Magnezijum
Masa (g)
Približno 558 g (sa baterijom/baterijama i memorijskom
karticom)
Brend Canon
Memorija
Interna memorija
Ne
Tip memorijske kartice
SD, SDHC, SDXC (kompatibilno sa UHS Speed
Class 1)
Konekcije
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Interfejs
Hi-Speed USB (MTP, PTP) namenski priključak (Mini-B
kompatabilno), HDMI mikro priključak (kompatibilan sa HDMI-CEC), A/V izlaz
(PAL/NTSC), Wi-Fi
Napajanje
Baterija
Punjiva litijum-jonska baterija NB-12L
Trajanje baterije (min/br.sn.)
Približno 240 snimaka
Punjač / AC adapter
AC adapter ACK-DC100, Punjač za baterije CB2LGE
Количина:2.

2. Originalna rezervna baterija

Напомена: Код описа појединих ставки, свуда где је због прецизнијег описа
наведено име конкретног произвођача, подразумева се израз ''или еквивалентно''.
2. Квалитет и контролу добара извршиће овлашћено лице именовано од стране
музеја.
3. Гарантни рок: не сме бити краћи од 24 месеца, осим уколико произвођач даје
другачији гарантни рок..
4. Рок испоруке: не може бити дужи од 20 календарских дана од дана уговарања.
5. Место испоруке: на адресу наручиоца.

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА И СЛ.
Партија 3 – преносиви рачунари
Laptop HP 17-bs020nm - 2WF53EA Intel® Core™ i5 7200U do 3.1GHz, 17.3", 256GB
SSD, 8GB ,
Količina: 2
RAM memorija 8GB
Dijagonala ekrana 17.3"
17.3" HD+ SVA LED backlight, anti-glare
Ekran
Rezolucija: 1600 x 900 piksela
Ekran osetljiv na
Ne
dodir
2 (Dual Core)
Broj jezgara
Intel® Core™ i5 Dual Core Processor 7200U
Brzina: 2.5GHz (Turbo do 3.1GHz)
Procesor
Keš memorija: 3MB
Intel® Kaby Lake-U SOC
Čipset
Grafička karta AMD Radeon 520 sa 2GB DDR3 sopstvene memorije
8GB (8GB x 1) DDR4 2133MHz SDRAM, 2 x SODIMM socket
Memorija
maksimalno 32GB SDRAM
Kapacitet: 256GB
HDD1
Rotacija: NAND flash memorija
M.2 SSD
Tip HDD1
DVD-RW
Optički uređaj
Stereo zvučnici
Zvučnici
1.0 Mpix sa mikrofonom
Web kamera
Čitač otiska prsta Ne
Konektor za dok Ne
HDMI (Type A)
HDMI
Ne
VGA izlaz
1
USB 2.0
2
USB 3.1
Mrežna kartica Gigabitni LAN 10/100/1000 Mbps
Wireless standard 802.11 ac
Bluetooth 4.2
Bluetooth
SD čitač kartica
Čitač kartica
4 ćelije
Baterija
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Operativni sistem
Prosvetljena
tastatura
Tastatura
Boja
Dimenzije (Š x D x
V)
Težina (kg)

FreeDOS
Ne
Tastatura pune veličine, sa izdvojenim numeričkim delom
Srebrna
41.50 x 27.80 x 2.46 cm
2.5

Напомена: Код описа појединих ставки, свуда где је због прецизнијег описа
наведено име конкретног произвођача, подразумева се израз ''или еквивалентно''.
2. Квалитет и контролу добара извршиће овлашћено лице именовано од стране
музеја.
3. Гарантни рок: не сме бити краћи од 24 месеца, осим уколико произвођач даје
другачији гарантни рок.
4. Рок испоруке: не може бити дужи од 20 календарских дана од дана уговарања.
5. Место испоруке: на адресу наручиоца.

Датум

Понуђач
М. П.

____________________

___________________________
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 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. И

76. ЗАКОНА
1.1.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач
који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне
набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе када
има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да
је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да нема забрану делатности која је на снази у
време подношења понуде (чл.75.ст.2.Закона)

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач
који испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,
и то:
1) Понуђач мора да располаже довољним финансијским капацитетом и
то:
-да је ликвидан, односно да није био у блокади у последњих 6 месеци
пре објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних
набавки.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са
чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове
из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона и услов из члана 75. став 1.
тачка 4) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1
до 3) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 4) Закона, дужан је да испуни понуђач
из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за
који је неопходна испуњеност тог услова.

1.2.
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2.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона)
- Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,односно извод из
регистра надлежног Привредног суда (копија, без обзира на датум издавања
извода)
Напомена: у случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ се подноси за
сваког учесника из групе, у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем,
доказ се доставља и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког
од њих).
2) Услов 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)
- Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције основног и 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 кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења (за
организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно
лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3)
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе
МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од
кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач
има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко
од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван
за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда
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3) Услов 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)
- Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне Управе јавних прихода града,
односно општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних
прихода.
Напомена:
Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо горе наведених доказа треба
доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку
приватизације
Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда;
4) Услов из члана чл. 75. ст. 2.
- Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у
поглављу XI). 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.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов да понуђач располаже довољним финансијским капацитетом:
- да је ликвидан, односно да није био у блокади у последњих 6 месеци пре
објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.
Доказ: Правна лица и предузетници као доказ достављају Потврду Народне банке
Србије о броју дана неликвидности за последњих 6 месеци.
НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА
1. Достављање доказа за подизвођаче:
За подизвођаче, доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона
о јавним набавкама, прилаже понуђач. Ово се односи и на додатне услове
које наручилац тражи у предмету ове јавне набавке од подизвођача.
2. Достављање доказа за понуђаче из групе 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.
3. Понуђач уз понуду може прилажити доказе о испуњености услова у
неовереним копијама. Наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора
захтевати од понуђача чија је понуда, на основу извештаја Комисије за јавне
набавке, оцењена као најповољнија, да достави нa увид оригинал или
оверену фотокопију свих или појединих доказа у примереном року од 5 (пет)
дана. Ако понуђач не достави доказе у наведеном року, Наручилац ће
његову понуду одбитикао неприхватљиву.
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4. Уколико је доказ о испуњености услова у електронском документу, понуђач
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са
законом којим се уређује електронски документ.
5. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли
су документи којима понуђач доказује испуњнеост услова издати од стране
надлежних органа те државе. Ако понуђач није могао да прибави тражена
документа у року за подношење понуда, због тога што она до тренутка
подношења понуда нису могла бити издата по прописима државе у којој
понуђач има седиште, и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то,
наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у
примереном року. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају
документа из члана 77. Закона о јавним набавкама, понуђач може уместо
доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном одговорношћу,
оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим
надлежним органом те државе.
6. Понуђач, односно добављач (понуђач са којим је закључен уговор) дужан је
да без одлагања писмено обавести наручиоца о било каквој промени у вези
са испуњености услова из поступка предметне јавне набавке који наступе до
доношења одлуке, односно до закључивања уговора, односно током важења
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин .
ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О
ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КАО И НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА
ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДА ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ
СВОЈИНЕ.
Понуђач доказује да примењује и поштује обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању, условима рада, заштити животне
средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде:
Достављањем ОБРАСЦА ИЗЈАВЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ
КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА.
ВАЖНО!!!
Упутство за доказивање испуњености обавезних услова из члана 75.
Закона о јавним набавкама:
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, испуњеност обавезних
услова из члана 75. - за тачке 1), 2), 3) и 4), доказује се достављањем ОБРАСЦА
ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (образац XIII) за понуђача као и за све
учеснике у заједничкој понуди уколико понуду подноси група понуђача (попуњен,
потписан и оверен печатом).
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
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доношења одлуке о додели уговора, односно закључења уговора, односно током
важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.
Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Ово упутство садржи податке о захтевима наручиоца у погледу садржине
понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.
Од понуђача се очекује да детаљно размотри ово упутство и све обрасце и
спецификације садржане у конкурсној документацији.
Подношењем понуде понуђач потврђује да је у потпуности прихватио конкурсну
документацију и јавни позив.
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени
документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном
језику достави и превод тог документа на српски језик, који је оверен од стране
судског тумача или овлашћеног преводиоца. Део понуде који се тиче техничких
спецификација (уколико су техничком спецификацијом захтевани документи којима
се доказује усаглашеност понуђених добара са захтевима из тахничких
спецификација) може бити достављен на енглеском језику. Уколико се приликом
стручне оцене понуда утврди да је документа на енглеском језику потребно
превести на српски језик, наручилац ће позвати понуђача да у одређеном року
изврши превод тог дела понуде.
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 на кутији налепити попуњен и оверен печатом понуђача
(прилог П/1). У случају да понуду подноси група понуђача, на Обрасцу (прилог П/1)
је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих
учесника у заједничкој понуди.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и
запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
Понуду за сваку партију посебно доставити поштом или лично на адресу: Музеј
наивне и маргиналне уметности, ул.Бошка Ђуричића 10, 35000 Јагодина. Понуда се
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сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
7.12.2017.године до 12:00 часова. Отварање понуда обавиће се истог дана
7.12.2017. године у 13:00 часова у просторијама Наручиоца.
Представници понуђача који учествују у поступку отварања понуда, дужни су да пре
почетка јавног отварања понуда, поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања
понуда ( образац VI ) или на меморандуму понуђача, заведено, потписано и
оверено печатом.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде
према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац
ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће
навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити,
сматраће се неблаговременом.
Предметна јавна набавка је обликована у три (3) партије.
Понуђач може да поднесе понуду за једну или за све партије. Понуде се
подносе у посебној коверти за сваку партију посебно. Уколико понуђачи подносе
понуду за више партија докази из чл. 75. и 76. Закона се достављају уз прву партију
за коју се подноси понуда, тј. не морају се достављати за сваку партију посебно.
Уколико понуђач подноси понуду за више партија, она мора бити поднета
тако да се свака партија може посебно оцењивати.
Понуђач уз понуду доставља:
2.1. Све доказе који потврђују испуњавање услова за учешће из члана 75. и 76.
Закона наведене у делу IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И УПУТСТВО О ДОКАЗИВАЊУ
ИСПУЊЕНОСТИ ; ОБРАЗАЦ XIII ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗНИМ УСЛОВИМА ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ИЗ ЧЛ.75 ЗЈН (попуњен, потписан и оверен пачатом
понуђача);
2.2. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, за сваку од партија за коју даје понуду (попуњен,
потписан и оверен печатом понуђача);
2.3. МОДЕЛ УГОВОРА, за сваку од партија за коју даје понуду (попуњен, оверен
печатом понуђача и потписан);
2.4. ТЕХНИЧКУ СПЕЦИФИКАЦИЈУ за сваку од партија за коју даје понуду
(потписану и оверену печатом понуђача);
2.5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ за сваку од партија за коју даје понуду
(попуњен, потписан оверен печатом понуђача);
2.6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (попуњен, потписан и оверен
печатом понуђача);
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2.7.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА НА
ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН (попуњен, потписан и оверен печатом
понуђача);

2.8.

ПРИЛОГ П/1 (попуњен) залепити на коверат понуде која се доставља
наручиоцу;

2.9.

XIV КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОНУЂЕНИХ ДОБАРА

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини
и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво
понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Образац трошкова
припреме понуде је саставни део конкурсне документације.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у
конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под
матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о
поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона...), који морају бити потписани и оверени
печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи
определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у
конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под
материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати
споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл.
81. Закона и мора бити достављен уз понуду.
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
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: Музеј наивне и
маргиналне уметности, Бошка Ђуричића 10, 35000 Јагодина, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку …….. - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку …….. - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку …….. - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку …….- НЕ ОТВАРАТИ”.
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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.
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 (поглавље VIII), 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
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу
понуде (поглавље VIII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити
већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и
понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити
наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова
који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством
како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из
поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на
број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују
на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач.
1) до 2) Закона и то податке о:
• податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова у складу
са упутством како се доказује испуњеност услова.
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Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају
задругари.
8.НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, Р О К И С П О Р У К Е , ГАРАНТНИ РОК, Р О К
В А Ж Е Њ А П О Н У Д Е КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
Плаћање ће се извршити најкасније до 28.12.2017. године, уплатом на рачун
понуђача по испостављеном исправном рачуну.
Понуде са предвиђеним
неприхватљиве.

авансним

плаћањем

биће

одбијене

као

Место испоруке: на адресу наручиоца.
Рок испоруке: не може бити дужи од 20 календарских дана од дана уговарања.
Уколико се приликом пријема добара констатују недостаци, понуђач је обавезан да
их отклони у року и на начин који је утврђен техничком спецификацијом и моделом
уговора.
Рок важења понуде је минимум 30 дана од дана јавног отварања понуда.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити
одбијена, као неприхватљива.
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.
Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде са техничком спецификацијом предмета
набавке дефинише гаранцију, у складу са гарантним роком произвођача за тражена
предметна добра, a који не може бити краћи од 24 (двадесетчетири) месеца од
дана извршене примопредаје добара, односно испоруке и извршеног квалитативно
- квантитативног пријема предметних добара, осим уколико произвођач даје други
гарантни рок.
9.ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА
У ПОНУДИ
Цене треба да буду изражене у динарима укупно и по јединици мере, без пореза на
додату вредност.
Цене су фикснe за све партије.
Цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена
покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.
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Цене у понуди се исказују са и без ПДВ-а, с тим што ће се приликом рангирања
понуда узимати цене без ПДВ-а.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу
са чланом 92. Закона о јавним набавкама.
10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ 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
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи,
Министарства
финансија,
Београд,
Саве
Машковића
3-5,
www.poreskauprava.gov.rs
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту
животне средине, Београд, Руже Јовановић 27а, www.sepa.gov.rs и у
Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Београд,
Немањина 22-26, www.mpzzs.gov.rs
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд,
Немањина 22-26, www.minrzs.gov.rs

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ
СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И
ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља
на располагање.
12. ДОДАТНЕ
ИНФОРМАЦИЈЕ
ИЛИ
ПОЈАШЊЕЊА
У
ВЕЗИ
СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца,
факсом на број 035/8223-419, или на mail: miljan.vitic@naiveart.rs тражити од
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,
одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 8/17.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда
и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
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По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. Закона.
13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. 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.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.
15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, предност ће имати
понуђач са понуђеним краћим роком испоруке. Уколико две или више понуда
имају исту понуђену цену, исти понуђени рок испоруке, предност ће имати
понуђач са понуђеним дужим гарантним роком.
У случају да два или више понуђача понуде исту цену, исти рок испоруке и исти
понуђени гарантни рок, наручилац ће изабрати понуђача кроз жреб.
Жреб подразумева следеће активности:
- након извршене стручне оцене, а у циљу доношења одлуке о додели
уговора, наручилац ће организовати жреб: присуствује комисија за јавну
набавку, сви понуђачи који су прворангирани, као и свако заинтересовано
лице;
- комисија ће у кутију убацити онолико папирића колико је прворангираних
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-

-

понуђача, с тим да ће на сваком од папирића бити назначен назив
понуђача;
председник комисије ће „извлачити“ папириће из кутије, па ће први
извучени папирић одредити првог на ранг листи, други извучени папир ће
одредити другог на ранг листи тако редом док се не исцрпи круг свих
прворангираних понуђача;
комисија ће сачинити записник који ће потписати сви чланови комисије и
сви присутни овлашћени представници понуђача;
сви представници понуђача су дужни да пре жреба, доставе овлашћења
за учествовање;
уколико понуђачи не дођу и не присуствују жребу, комисија ће га
спровести без понуђача.
Уколико два или више понуђача нису прворангирани, већ заједно
заузимају неко ниже место, комисија ће спровести жреб по истом
принципу.

16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуда. (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне
документације).
17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. - 167.
ЗЈН-а.
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице,
или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права
у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за
заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом
(miljan.vitic@naiveart.rs, радним данима од 08:00 до 15:00 часова), факсом
(035/8223-419, радним данима од 08:00 до 15:00 часова) или препорученом
пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне
набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије
одређено.
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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 седам дана
пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка,
рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема
одлуке.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву
на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема
захтева за заштиту права.
Уколико подносилац захтева за заштиту права подноси пре отварања понуда
дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од
60.000,00 динара.
Уколико подносилац захтева за заштиту права подноси након отварања
понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа
од 60.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама, дужан је
да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00.
динара.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН,
прихватиће се неки од следећих доказа:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава
реализован, као и датум извршења налога;
(3) износ таксе из члана 156. став 1. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати
таксе наведене под тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе
за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за
подносиоц захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор
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(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно
социјално осигурање и други корисници јавних средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту
права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у
складу са законом и другим прописом.
Детаљно упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права у
примерак правилно попуњеног налога за пренос и налога за уплату дати су на
интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних
набавки, www.kjn.gov.rs
19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је
додељен уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење
захтева за заштиту права.
Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та
понуда буде прихватљива, Наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5)
ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем у року од два дана од дана када
понуђач прими одлуку о додели уговора.
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VI ПУНОМОЋЈЕ

Назив понуђача: _________________________
Место: _________________________
Број пуномоћја: ________________
Датум: _________ 2017. године

У својству овлашћеног лица понуђача, дајем

ПУНОМОЋЈЕ
Раднику: _________________________________
по занимању: _______________________________,
на радном месту: ___________________________________________
да заступа фирму у поступку избора најповољнијег понуђача за јавну набавку, број
8/17. Носилац овог пуномоћја овлашћен је да у име фирме:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ:
М. П.
________________________________
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
о набавци административне – (електронске и фотографске опреме)
ПАРТИЈА 1 – комплети микрофона и звучника
Закључен између:
1. МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ, ул. Бошка Ђуричића
бр.10, 35000 Јагодина, матични број: 07114915, шифра делатности: 91.02,
ПИБ: 101731233, обвезник ПДВ-а: не, рачун код: Управa за трезор, број
рачуна: 840-38664-51, који заступа директор Нина Крстић (у даљем
тексту: Купац)
и
2. _________________________ са седиштем у
___________, ул.
_____________ бр. __, ПИБ _____________, матични број ___________, шифра
делатности
____,
број
рачуна
__________________,
кога
заступа
______________________ , директор (У даљем тексту: Продавац).
Уговорне стране констатују:
- да је купац, на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама(»Службени гласник РС«,
бр.124/2012, 14/15 и 84/15), на основу позива за подношење понуда објављеног на
Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца, спровео поступак јавне
набавке добара мале вредности, број 8/17;
- да је продавац доставио понуду број _______ од _______.год, за партију 1 која се
налази у прилогу овог уговора и саставни је део овог уговора;
- да понуда продавца у потпуности одговара техничким спецификацијама из
конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог
уговора;
- да је купац у складу са чл. 108. Закона, на основу продавчеве понуде и одлуке о
додели уговора бр. _________. од ____________.год., изабрао продавца за
испоруку добара за партију 1.
Предмет уговора:
Члан 1.
Предмет Уговора је набавка административне (електронске и фотографске
опреме) – комплети микрофона и звучника за потребе Музеја наивне и маргиналне
уметности и ближе је одређен је у Обрасцу понуде са техничком спецификацијом
предмета набавке и обрасцу карактеристике понуђених добара, из изабране понуде
Продавца бр. __________ од __________. године, који су саставни део овог
Уговора.
Саставни делови овог Уговора су Образац понуде са техничком
спецификацијом предмета набавке, јединичним ценама и укупном вредношћу.
Добра из става 1. овог члана у потпуности морају да испуњавају тражени
квалитет према изабраној понуди Продавца.
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Цена:
Члан 2.
Укупна цена добара из чл. 1. овог Уговора износи ________________ динара
без урачунатог ПДВ-а, односно ______________ динара са урачунатим ПДВ-ом.
Наручилац плаћа цену са ПДВ-ом.
Укупна цена добара је фиксна и не може се мењати.
Уговорена цена подразумева све трошкове набавке, транспорта, испоруке
добара до адресе Наручиоца, ул. Бошка Ђуричића бр.10 у Јагодини и све остале
зависне трошкове.
Коначна вредност добара утврдиће се на основу стварно набављених
количина обрачунатих са јединичним ценама из понуде.
Рок испоруке и пријем добара:
Члан 3.
Продавац се обавезује да ће сва предметна добра из члана 1. овог Уговора
испоручити са карактеристикама које су дате у понуди Продавца број _________ од
____.____.2017. године, у року од _______ дана од дана закључења Уговора (не
може може бити дужи од 20 (двадесет) календарских дана од дана закључења
уговора), по цени датој у члану 2. овог Уговора.
Продавац гарантује да испоручена добра неће имати оштећења ни дефекте
нити да ће до истих доћи због уобичајене употребе у условима који важе у земљи
Наручиоца.
Продавац је у обавези да испоручи нова, некоришћена добра.
Уговорне стране су дужне да изврше квалитативну и квантитативну
примопредају добара из чл. 1. овог Уговора, о чему се сачињава Записник који
потписују представници Продавца и Купца.
Приликом примопредаје, представници Купца су дужни да испоручена добра
на уобичајени начин прегледају и да своје примедбе о видљивим недостацима
одмах саопште Продавцу.
У случају утврђених недостатака у квалитету и очигледних одступања
испоручених добара од карактеристика предвиђених техничком спецификацијом,
стране уговорнице сачињавају Записник о утврђеним недостацима и одступањима.
Продавац је дужан отклони недостатке и одступања утврђена Записником
најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана сачињавања истог.
У случају да Продавац не отклони недостатке и одступања утврђена
Записником најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана сачињавања истог,
Купац има право да одбије пријем добара.
У случају да је Продавац знао или морао знати за недостатке и одступања,
Купац има право да се на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу
да добра прегледа без одлагања, или да благовремено обавести Продавца о
уоченим недостацима, као и кад се недостатак показао тек по протеку шест месеци
од предаје предметних добара.
Плаћање
Члан 4.
Купац се обавезује да уговорену цену из члана 2. овог уговора плати на
текући
рачун
Продавца
број
____________________
код
____________________________________ банке,најкасније до 28.12.2017. године
уплатом на рачун понуђача,по испостављеном исправном рачуну.
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Остале одредбе:
Члан 5.
Продавац даје гаранцију од _______ месеци (не може бити краћи од 24
месеца) у складу са гарантним роком произвођача за тражена предметна добра, од
дана извршене примопредаје добара, односно испоруке и извршеног квалитативно
- квантитативног пријема предметних добара, осим уколико произвођач даје други
гарантни рок.
Продавац је дужан да отклони све недостатке у уговореном гарантном року.
Члан 6.
Ако Продавац у уговореном року не испоручи предметна добра из чл. 1. овог
уговора, Купац ће зарачунати пенале у износу од 0,1% од укупно уговорене цене са
ПДВ, за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ пенала зарачунатих због
кашњења може износити највише 10% од укупно уговорене цене са ПДВ.
Наплату уговорене казне Купац ће извршити без претходног пристанка
Продавца, умањењем испостављеног рачуна.
Право Купца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да
захтева накнаду штете.
Члан 7.
Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне
стране може захтевати раскид овог Уговора, под условом, да је своје уговорне
обавезе у потпуности и благовремено извршила.
Раскид овог Уговора се захтева писменим путем - изјавом која садржи основ
за раскид Уговора и доставља се другој уговорној страни, са раскидним роком од
15 (петнаест) дана.
Уговорне стране могу раскинути овај Уговор и споразумним путем ако
постоје разлози за његов раскид у складу са одредбама Закона о облигационим
односима.
Члан 8.
На питања која нису регулисана овим уговором, примениће се одговарајуће
одредбе Закона о облигационим односима.
Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог уговора и
његових саставних делова решаваће споразумно овлашћени представници
уговорних страна, а спорове који не могу бити решени споразумно решаваће
Привредни суд у Крагујевцу.
Члан 9.
Уговор је сачињен у четири истоветна примерка, по два за сваку уговорну
страну.

за Продавца
Директор

за Купца
Директор МНМУ
Нина Крстић
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
о набавци административне – (електронске и фотографске опреме)
ПАРТИЈА 2 - фотоапарати
Закључен између:
1. МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ, ул. Бошка Ђуричића
бр.10, 35000 Јагодина, матични број: 07114915, шифра делатности: 91.02,
ПИБ: 101731233, обвезник ПДВ-а: не, рачун код: Управa за трезор, број
рачуна: 840-38664-51, који заступа директор Нина Крстић (у даљем
тексту: Купац)
и
2. _________________________ са седиштем у
___________, ул.
_____________ бр. __, ПИБ _____________, матични број ___________,
шифра делатности ____, број рачуна __________________, кога заступа
______________________ , директор (У даљем тексту: Продавац).
Уговорне стране констатују:
- да је купац, на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама(»Службени гласник РС«,
бр.124/2012, 14/15 и 84/15), на основу позива за подношење понуда објављеног на
Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца, спровео поступак јавне
набавке добара мале вредности, број 8/17;
- да је продавац доставио понуду број _______ од _______.год, за партију 2 која се
налази у прилогу овог уговора и саставни је део овог уговора;
- да понуда продавца у потпуности одговара техничким спецификацијама из
конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог
уговора;
- да је купац у складу са чл. 108. Закона, на основу продавчеве понуде и одлуке о
додели уговора бр. _________. од ____________.год., изабрао продавца за
испоруку добара за партију 2.
Предмет уговора:
Члан 1.
Предмет Уговора је набавка административне (електронске и фотографске
опреме) – фотоапарата за потребе Музеја наивне и маргиналне уметности и ближе
је одређен је у Обрасцу понуде са техничком спецификацијом предмета набавке и
обрасцу карактеристике понуђених добара, из изабране понуде Продавца бр.
__________ од __________. године, који су саставни део овог Уговора.
Саставни делови овог Уговора су Образац понуде са техничком
спецификацијом предмета набавке, јединичним ценама и укупном вредношћу.
Добра из става 1. Овог члана у потпуности морају да испуњавају тражени
квалитет према изабраној понуди Продавца.
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Цена
Члан 2.
Укупна цена добара из чл. 1. овог Уговора износи ________________ динара
без урачунатог ПДВ-а, односно ______________ динара са урачунатим ПДВ-ом.
Наручилац плаћа цену са ПДВ-ом.
Укупна цена добара је фиксна и не може се мењати.
Уговорена цена подразумева све трошкове набавке, транспорта, испоруке
добара на адресу Наручиоца, ул. Бошка Ђуричића број 10 у Јагодини и све остале
зависне трошкове.
Коначна вредност добара утврдиће се на основу стварно набављених
количина обрачунатих са јединичним ценама из понуде.
Рок испоруке и пријем добара
Члан 3.
Продавац се обавезује да ће сва предметна добра из члана 1. овог Уговора
испоручити са карактеристикама које су дате у понуди Продавца број _________ од
____.____.2017. године, у року од _______ дана од дана закључења Уговора (не
може може бити дужи од 20 (двадесет) календарских дана од дана закључења
уговора), по цени датој у члану 2. овог Уговора.
Продавац гарантује да испоручена добра неће имати оштећења ни дефекте
нити да ће до истих доћи због уобичајене употребе у условима који важе у земљи
Наручиоца.
Продавац је у обавези да испоручи нова, некоришћена добра.
Уговорне стране су дужне да изврше квалитативну и квантитативну
примопредају добара из чл. 1. овог Уговора, о чему се сачињава Записник који
потписују представници Продавца и Купца.
Приликом примопредаје, представници Купца су дужни да испоручена добра
на уобичајени начин прегледају и да своје примедбе о видљивим недостацима
одмах саопште Продавцу.
У случају утврђених недостатака у квалитету и очигледних одступања
испоручених добара од карактеристика предвиђених техничком спецификацијом,
стране уговорнице сачињавају Записник о утврђеним недостацима и одступањима.
Продавац је дужан отклони недостатке и одступања утврђена Записником
најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана сачињавања истог.
У случају да Продавац не отклони недостатке и одступања утврђена
Записником најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана сачињавања истог,
Купац има право да одбије пријем добара.
У случају да је Продавац знао или морао знати за недостатке и одступања,
Купац има право да се на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу
да добра прегледа без одлагања, или да благовремено обавести Продавца о
уоченим недостацима, као и кад се недостатак показао тек по протеку шест месеци
од предаје предметних добара.
Плаћање
Члан 4.
Купац се обавезује да уговорену цену из члана 2. овог уговора плати на
текући
рачун
Продавца
број
____________________
код
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____________________________________ банке,најкасније до 28.12.2017. године,
уплатом на рачун понуђача по испостављеном исправном рачуну.
Остале одредбе:
Члан 5.
Продавац даје гаранцију од _______ месеци (не може бити краћи од 24
месеца) у складу са гарантним роком произвођача за тражена предметна добра, од
дана извршене примопредаје добара, односно испоруке и извршеног квалитативно
- квантитативног пријема предметних добара, осим уколико произвођач даје други
гарантни рок.
Продавац је дужан да отклони све недостатке у уговореном гарантном року.
Члан 6.
Ако Продавац у уговореном року не испоручи предметна добра из чл. 1. овог
уговора, Купац ће зарачунати пенале у износу од 0,1% од укупно уговорене цене са
ПДВ, за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ пенала зарачунатих због
кашњења може износити највише 10% од укупно уговорене цене са ПДВ.
Наплату уговорене казне Купац ће извршити без претходног пристанка
Продавца, умањењем испостављеног рачуна.
Право Купца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да
захтева накнаду штете.
Члан 7.
Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне
стране може захтевати раскид овог Уговора, под условом, да је своје уговорне
обавезе у потпуности и благовремено извршила.
Раскид овог Уговора се захтева писменим путем - изјавом која садржи основ
за раскид Уговора и доставља се другој уговорној страни, са раскидним роком од
15 (петнаест) дана.
Уговорне стране могу раскинути овај Уговор и споразумним путем ако
постоје разлози за његов раскид у складу са одредбама Закона о облигационим
односима.
Члан 8.
На питања која нису регулисана овим уговором, примениће се одговарајуће
одредбе Закона о облигационим односима.
Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог уговора и
његових саставних делова решаваће споразумно овлашћени представници
уговорних страна, а спорове који не могу бити решени споразумно решаваће
Привредни суд у Крагујевцу.
Члан 9.
Уговор је сачињен у четири истоветна примерка, по два за сваку уговорну страну.
за Продавца
Директор

за Купца
Директор МНМУ
Нина Крстић
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
о набавци административне – (електронске и фотографске опреме)
ПАРТИЈА 3 – преносиви рачунари
Закључен између:
1. МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ, ул. Бошка Ђуричића
бр.10, 35000 Јагодина, матични број: 07114915, шифра делатности: 91.02,
ПИБ: 101731233, обвезник ПДВ-а: не, рачун код: Управa за трезор, број
рачуна: 840-38664-51, који заступа директор Нина Крстић (у даљем тексту:
Купац)
и
2.
_________________________ са седиштем у
___________, ул.
_____________ бр. __, ПИБ _____________, матични број ___________,
шифра делатности ____, број рачуна __________________, кога заступа
______________________ , директор (У даљем тексту: Продавац).
Уговорне стране констатују:
- да је купац, на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама(»Службени гласник РС«,
бр.124/2012, 14/15 и 84/15), на основу позива за подношење понуда објављеног на
Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца, спровео поступак јавне
набавке добара мале вредности, број 8/17;
- да је продавац доставио понуду број _______ од _______.год, за партију 3 која се
налази у прилогу овог уговора и саставни је део овог уговора;
- да понуда продавца у потпуности одговара техничким спецификацијама из
конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог
уговора;
- да је купац у складу са чл. 108. Закона, на основу продавчеве понуде и одлуке о
додели уговора бр. _________. од ____________.год., изабрао продавца за
испоруку добара за партију 3.
Предмет уговора:
Члан 1.
Предмет Уговора је набавка административне (електронске и фотографске
опреме) – преносивих рачунара за потребе Музеја наивне и маргиналне уметности
и ближе је одређен је у Обрасцу понуде са техничком спецификацијом предмета
набавке и обрасцу карактеристике понуђених добара, из изабране понуде
Продавца бр. __________ од __________. године, који су саставни део овог
Уговора.
Саставни делови овог Уговора су Образац понуде са техничком
спецификацијом предмета набавке, јединичним ценама и укупном вредношћу.
Добра из става 1. Овог члана у потпуности морају да испуњавају тражени
квалитет према изабраној понуди Продавца.
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Цена
Члан 2.
Укупна цена добара из чл. 1. овог Уговора износи ________________ динара
без урачунатог ПДВ-а, односно ______________ динара са урачунатим ПДВ-ом.
Наручилац плаћа цену са ПДВ-ом.
Укупна цена добара је фиксна и не може се мењати.
Уговорена цена подразумева све трошкове набавке, транспорта, испоруке
добара на адресу Наручиоца, ул. Бошка Ђуричића број 10 у Јагодини и све остале
зависне трошкове.
Коначна вредност добара утврдиће се на основу стварно набављених
количина обрачунатих са јединичним ценама из понуде.
Рок испоруке и пријем добара
Члан 3.
Продавац се обавезује да ће сва предметна добра из члана 1. овог Уговора
испоручити са карактеристикама које су дате у понуди Продавца број _________ од
____.____.2017. године, у року од _______ дана од дана закључења Уговора (не
може може бити дужи од 20 (двадесет) календарских дана од дана закључења
уговора), по цени датој у члану 2. овог Уговора.
Продавац гарантује да испоручена добра неће имати оштећења ни дефекте
нити да ће до истих доћи због уобичајене употребе у условима који важе у земљи
Наручиоца.
Продавац је у обавези да испоручи нова, некоришћена добра.
Уговорне стране су дужне да изврше квалитативну и квантитативну
примопредају добара из чл. 1. овог Уговора, о чему се сачињава Записник који
потписују представници Продавца и Купца.
Приликом примопредаје, представници Купца су дужни да испоручена добра
на уобичајени начин прегледају и да своје примедбе о видљивим недостацима
одмах саопште Продавцу.
У случају утврђених недостатака у квалитету и очигледних одступања
испоручених добара од карактеристика предвиђених техничком спецификацијом,
стране уговорнице сачињавају Записник о утврђеним недостацима и одступањима.
Продавац је дужан отклони недостатке и одступања утврђена Записником
најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана сачињавања истог.
У случају да Продавац не отклони недостатке и одступања утврђена
Записником најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана сачињавања истог,
Купац има право да одбије пријем добара.
У случају да је Продавац знао или морао знати за недостатке и одступања,
Купац има право да се на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу
да добра прегледа без одлагања, или да благовремено обавести Продавца о
уоченим недостацима, као и кад се недостатак показао тек по протеку шест месеци
од предаје предметних добара.
Плаћање
Члан 4.
Купац се обавезује да уговорену цену из члана 2. овог уговора плати на
текући
рачун
Продавца
број
____________________
код
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____________________________________ банке,најкасније до 28.12.2017. године,
уплатом на рачун понуђача по испостављеном исправном рачуну.
Остале одредбе:
Члан 5.
Продавац даје гаранцију од _______ месеци (не може бити краћи од 24
месеца) у складу са гарантним роком произвођача за тражена предметна добра, од
дана извршене примопредаје добара, односно испоруке и извршеног квалитативно
- квантитативног пријема предметних добара, осим уколико произвођач даје други
гарантни рок.
Продавац је дужан да отклони све недостатке у уговореном гарантном року.
Члан 6.
Ако Продавац у уговореном року не испоручи предметна добра из чл. 1. овог
уговора, Купац ће зарачунати пенале у износу од 0,1% од укупно уговорене цене са
ПДВ, за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ пенала зарачунатих због
кашњења може износити највише 10% од укупно уговорене цене са ПДВ.
Наплату уговорене казне Купац ће извршити без претходног пристанка
Продавца, умањењем испостављеног рачуна.
Право Купца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да
захтева накнаду штете.
Члан 7.
Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне
стране може захтевати раскид овог Уговора, под условом, да је своје уговорне
обавезе у потпуности и благовремено извршила.
Раскид овог Уговора се захтева писменим путем - изјавом која садржи основ
за раскид Уговора и доставља се другој уговорној страни, са раскидним роком од
15 (петнаест) дана.
Уговорне стране могу раскинути овај Уговор и споразумним путем ако
постоје разлози за његов раскид у складу са одредбама Закона о облигационим
односима.
Члан 8.
На питања која нису регулисана овим уговором, примениће се одговарајуће
одредбе Закона о облигационим односима.
Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог уговора и
његових саставних делова решаваће споразумно овлашћени представници
уговорних страна, а спорове који не могу бити решени споразумно решаваће
Привредни суд у Крагујевцу.
Члан 9.
Уговор је сачињен у четири истоветна примерка, по два за сваку уговорну страну.
за Продавца
Директор

за Купца
Директор МНМУ
Нина Крстић
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VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ партија 1
Понуда бр ___________ од _____________ год за јавну набавку административне –
(електронске и фотографске опреме), партија 1 – комплети микрофона и звучника,
ЈН број 8/17
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail)
за пријем и потврду пријема
документације из поступка сходно
члану 20 ЗЈН:
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање
уговора
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим
учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1) Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности
набавке који ће извршити
подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2) Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности
набавке који ће 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
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача
који је учесник у заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ПАРТИЈА 1 – комплети микрофона и звучника

Укупнa цена добара без пдв-а:
пдв:
Укупна цена добара са пдв-ом:
Рок и начин плаћања

Најкасније до 28.12.2017. године уплатом на рачун
понуђача по испостављеном исправном рачуну

Рок важења понуде

__________________________________(минимум 30 дана)

Рок испоруке

__________(до 20 календарских дана од дана уговарања)

Гарантни рок

______________ месеци (не може бити краћи од 24
месеца), осим уколико произвођач даје другу гаранцију

Место и начин испоруке

адреса Наручиоца

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

______________________________

Напомене:
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.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
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VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ партија 2
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку
административне (електронске и фотографске опреме) ,партија 2 - фотоапарати,
ЈН број 8/17
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail)
за пријем и потврду пријема
документације из поступка сходно
члану 20 ЗЈН:
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање
уговора
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим
учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1) Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности
набавке који ће извршити
подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2) Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности
набавке који ће 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
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача
који је учесник у заједничкој понуди.

НАБАВКА АДМИНИСТРАТИВНЕ – (ЕЛЕКТРОНСКЕ И ФОТОГРАФСКА ОПРЕМЕ)
број 8/17
Страница 42 од 60

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ПАРТИЈА 2 – фотоапарати

Укупнa цена добара без пдв-а:
пдв:
Укупна цена добара са пдв-ом:
Рок и начин плаћања

Најкасније до 28.12.2017. године уплатом на рачун
понуђача по испостављеном исправном рачуну

Рок важења понуде

__________________________________(минимум 30 дана)

Рок испоруке

__________(до 20 календарских дана од дана уговарања)

Гарантни рок

______________ месеци (не може бити краћи од 24
месеца), осим уколико произвођач даје другу гаранцију

Место и начин испоруке

Адреса Наручиоца

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

______________________________

Напомене:
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.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
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VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ партија 3
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку
административне (електронске и фотографске опреме) ,партија 3 – преносиви
рачунари, ЈН број 8/17
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail)
за пријем и потврду пријема
документације из поступка сходно
члану 20 ЗЈН:
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање
уговора
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим
учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1) Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности
набавке који ће извршити
подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2) Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности
набавке који ће 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
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача
који је учесник у заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ПАРТИЈА 3 – преносиви рачунари

Укупнa цена добара без пдв-а:
пдв:
Укупна цена добара са пдв-ом:
Рок и начин плаћања

Најкасније до 28.12.2017. године уплатом на рачун
понуђача по испостављеном исправном рачуну.

Рок важења понуде

__________________________________(минимум 30 дана)

Рок испоруке

__________(до 20 календарских дана од дана уговарања)

Гарантни рок

______________ месеци (не може бити краћи од 24
месеца), осим уколико произвођач даје другу гаранцију

Место и начин испоруке

Адреса Наручиоца

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

______________________________

Напомене:
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.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
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IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ – ПАРТИЈА 1 – комплети микрофона и звучника
р.
бр.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

назив добра

1

2

3

4

јединична
цена
без ПДВ

јединична
цена
са ПДВ

укупна цена
без ПДВ

укупна цена
са ПДВ

Mackie ProFX16v2
Količina 1
dB Technologies
CROMO 12
Količina 4
Soundsation
SPST-SET80-BK
Količina 2
Shure
SM58 SE
Količina 2
Shure
BLX24E/PG58
Količina 2
Adam Hall
S4B
Količina 4
Soundsation
SMICS-120-BK
Količina 2
Soundsation
LBM-300
Količina 1
Soundsation
BMCXX-2BK
Količina 2
Soundsation
WM-BXX10
Količina 6
УКУПНО

Упутство како да се попуни Образац структуре цене:
Образац структуре цене понуђач попуњава према следећем упутству:
У колону 1 понуђач уписује јединичну цену траженог добра, без обрачунатог ПДВ.
У колону 2 понуђач уписује јединичну цену траженог добра, са обрачунатим ПДВ.
У колону 3 понуђач уписује цену за укупну количину тражених добара, без обрачунатог ПДВ.
У колону 4 понуђач уписује цену за укупну количину тражених добара, са обрачунатим ПДВ.
У ред УКУПНО понуђач уписује збир сваке појединачне колоне.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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X ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ – ПАРТИЈА 2 - фотоапарати

р.
бр.

1.
2.

назив добра

1

2

3

4

јединична
цена
без ПДВ

јединична
цена
са ПДВ

укупна цена
без ПДВ

укупна цена
са ПДВ

Canon Power shot G1 X
Mark II
Količina 2
Originalna rezervna baterija
Količina 2
УКУПНО

Упутство како да се попуни Образац структуре цене:
Образац структуре цене понуђач попуњава према следећем упутству:
У колону 1 понуђач уписује јединичну цену траженог добра, без обрачунатог ПДВ.
У колону 2 понуђач уписује јединичну цену траженог добра, са обрачунатим ПДВ.
У колону 3 понуђач уписује цену за укупну количину тражених добара, без обрачунатог ПДВ.
У колону 4 понуђач уписује цену за укупну количину тражених добара, са обрачунатим ПДВ.
У ред УКУПНО понуђач уписује збир сваке појединачне колоне.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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X ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ – ПАРТИЈА 3 – преносиви рачунари

р.
бр.

1.

назив добра

1

2

3

4

јединична
цена
без ПДВ

јединична
цена
са ПДВ

укупна цена
без ПДВ

укупна цена
са ПДВ

Laptop HP 17-bs020nm 2WF53EA Intel® Core™ i5
7200U do 3.1GHz, 17.3",
256GB SSD, 8GB ,
Količina: 2
УКУПНО

Упутство како да се попуни Образац структуре цене:
Образац структуре цене понуђач попуњава према следећем упутству:
У колону 1 понуђач уписује јединичну цену траженог добра, без обрачунатог ПДВ.
У колону 2 понуђач уписује јединичну цену траженог добра, са обрачунатим ПДВ.
У колону 3 понуђач уписује цену за укупну количину тражених добара, без обрачунатог ПДВ.
У колону 4 понуђач уписује цену за укупну количину тражених добара, са обрачунатим ПДВ.
У ред УКУПНО понуђач уписује збир сваке појединачне колоне.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке добара број 8/17, партија __________, поднео независно,
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може
понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку
јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до
две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу
члана 82. став 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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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА ИЗ
ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

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

ИЗЈАВУ

Понуђач................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке
добара, број 8/17, партија ________, поштовао је обавезе које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине као и да немам забрану обављања делатности која је на снази
у време подношења понуде.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

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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XII 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:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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(ОБРАЗАЦ XIII)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И
ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ

Понуђач
_____________________________________________[навести назив
понуђача] у поступку јавне набавке административне (електронске и фотографске
опреме) број 8/2017, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);
5) Понуђач испуњава додатне услове:
Услов да понуђач располаже довољним финансијским капацитетом:
да је ликвидан, односно да није био у блокади у последњих 6 месеци пре
објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да
испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове
испуњавају заједно.

НАБАВКА АДМИНИСТРАТИВНЕ – (ЕЛЕКТРОНСКЕ И ФОТОГРАФСКА ОПРЕМЕ)
број 8/17

Страница 54 од 60

(ОБРАЗАЦ XIII)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача,
дајем следећу
ИЗЈАВУ

Подизвођач
_____________________________________________[навести назив
подизвођача] у поступку јавне набавке административне ( електронске и
фотографске опреме) број 8/2017, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису
осуђивани 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) ЗЈН);
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора
бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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XIV Карактеристике понуђених добара партија 1:

br.

Proizvodjac

Model

Minimalne Tehničke

Ponuđene
karakteristike

Karakteristike
(mogu se uneti u
prazna polja ili
dostaviti na
posebnom papiru
uz obrazac ponude)

1

Mackie

ProFX16v2

Pasivna mikseta sa 10
mikrofonskih i 4 linijska stereo
ulaza, sa FX procesorom. Tezina
5,9kg.

CROMO 12+

Aktivna zvucna kutija, bas 12'' I
visoki 1''. Snaga 600W RMS,
tezina 18,5kg.

SPST-SET80-BK

Set aluminijumskih stalaka za
zvucnike sa torbom, tezina 2 kg,
maksimalna nosivost 50kg/kom.

SM58 SE

Dinamicki vokalni mikrofon sa
prekidacem. Frekventni odziv
50Hz - 15KHz. Tezina 298g.

BLX24E/PG58

Bezicni mikrofonski sistem, sa
PG58 mikrofonom. 12 kanala,
radni frekventni opseg 514542MHz.

S4B

Stoni stalak za mikrofon, celicni,
tezina 0,3kg

SMICS-120-BK

Podni pecaljka stalak za
mikrofon, sa celicnom bazom,
tezine 2,3kg.

Količina: 1
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Technologies
Količina: 4
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Soundsation
Količina: 2

4

Shure
Količina:2
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Shure
Količina: 2
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Adam Hall
Količina: 4
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Soundsation
Količina: 2
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8

Soundsation

LBM-300

Masina za baloncice, snaga
300W, tezina 14Kg

BMCXX-2BK

Balansirani mikrofonski kabel, sa
XLR (kenon) konektorima za
povezivanje sistema, duzina 2m.

WM-BXX10

Balansirani mikrofonski kabel, sa
XLR (kenon) konektorima za
povezivanje sistema, duzina
10m.

Količina: 1
9

Soundsation
Količina: 2
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Soundsation
Količina: 6

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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XIV Карактеристике понуђених добара партија 2:

Рбр

минималне техничке карактеристике

1.

Canon power shot G1 X Mark II
Količina: 2

2.

Originalna rezervna baterija
Količina: 2

Датум:

М.П.

понуђене карактеристике
(могу се унети у празна поља или
доставити на посебном папиру уз
Образац понуде)

Потпис понуђача
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XIV Карактеристике понуђених добара партија 3:

Рбр

минималне техничке карактеристике

понуђене карактеристике
(могу се унети у празна поља или
доставити на посебном папиру уз
Образац понуде)

Laptop HP 17-bs020nm - 2WF53EA Intel®
Core™ i5 7200U do 3.1GHz, 17.3", 256GB
SSD, 8GB ,
Količina: 2
1.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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ПРИЛОГ П/1
ПОШИЉАЛАЦ :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
АДРЕСА НАРУЧИОЦА:

МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ
ул. Бошка Ђуричића бр.10
35000 Јагодина

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА ДОБAРА

бр. ЈН 8/17
ПАРТИЈЕ:
(ЗАОКРУЖИТИ БРОЈ ПАРТИЈЕ ЗА КОЈУ СЕ ДАЈЕ ПОНУДА)
2
1
3
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