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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. 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
(„Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 02/2019
заведена под бројем 158 од 19.03.2019. и Решења о образовању комисије за јавну набавку
02/2019 број 159 од 19.03.2019. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку добара - Дигитални DCP пројектор са ласерфосфор извором светла са интегрисаним медија сервером (IMS) и објективом и
осталом припадајућом опремом по спецификацији за потребе приказивања филмова
Центра за културу Лазаревац
ЈН бр. 02/2013
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара,
радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције
квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара,
евентуалне додатне услуге и сл.

III
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и
упутство како се доказује испуњеност тих услова
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде
Модел уговора
Образац структуре ценe са упутством како да се попуни
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона
Модел меничног овлашћења
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Центар за културу Лазаревац
Адреса: Хиландарска бр. 2, Лазаревац
Интернет страница: www.czklazarevac.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 02/2019 су добра – Дигитални DCP пројектор са ласер-фосфор
извором светла са интегрисаним медија сервером (IMS) и објективом и осталом
припадајућом опремом по спецификацији за потребе приказивања филмова Центра за
културу Лазаревац
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт: Милан Петровић, Стела Станишић
Е - mail адреса (или број факса): milan.petrovic@czklazarevac.org; stela@czklazarevac.org
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 02/2019 су добра – Дигитални DCP пројектор са ласер-фосфор
извором светла са интегрисаним медија сервером (IMS) и објективом и осталом
припадајућом опремом по спецификацији за потребе приказивања филмова Центра за
културу Лазаревац.
Назив и ознака из општег речника набавке: 38652000 - кинематографски пројектори
2. Партије
Јавна набавка није обликована по партијама.

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО
ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
Дигитални DCP пројектор са ласер-фосфор извором светла са интегрисаним медија
сервером (IMS) и објективом и осталом припадајућом опремом по спецификацији за
потребе приказивања филмова Центра за културу Лазаревац.
Испоручилац је обавезан да пројектор и опрему испоручи у просторијама наручиоца, где ће
се извршити записничка примопредаја од стране стручних лица наручиоца, чиме ће се
опрема сматрати испорученом и почеће да тече гарантни рок из уговора.
Испоручилац је обавезан да приликом испоруке пројектора и опреме, исту пусти у пробни
рад у просторијама наручиоца.
Понуђена опрема мора бити нова, некоришћена, у оригиналном паковању произвођача.
Испоручилац је обавезан изврши једнократну обуку 4 лица из техничке службе наручиоца у
трајању од 12 сати, за коришћење пројектора и опреме.
Уговор о јавној набавци ће бити додељен економски најповољнијем понуђачу, тј. оном
који буде имао највећи збир бодова (пондера).
Критеријуми су наведени у приложеној табели и описани.
Р.б.
1.
2.

Опис критеријума

Максимални
број бодова
Понуђена цена са сву опрему из Техничке
80
спецификације (Поглавље III)
Дужина гарантног рока за Дигитални DCP
пројектор са ласер-фосфор извором светла са
20
интегрисаним медија сервером (IMS) и
објективом у месецима
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МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
1. Понуђена цена (максимално 80 бодова)
Рачуна се по формули: УББ = 80 x НПЦ/Пц
УББ – укупан број бодова који је понуда добила за понуђену цену
НПЦ - најнижа понуђена цена
Пц - цена у понуди која се оцењује
80 – максимални број бодова
Понуђач даје цену без исказаног ПДВ.
2. Дужина гарантног рока у месецима (максимално 20 бодова)
Рачуна се по формули: ГР = ПГР/НГР x 20
ГР – број бодова који је додељен понуђачу за гарантни рок
ПГР – гарантни рок у понуди која се оцењује
НГР – најдужи понуђени грантни рок
20 – максимални број бодова
Економски најповољнија понуда је она понуда која у збиру буде имала највећи број бодова
од максималних 100.

Гарантни рок се односи на Дигитални DCP пројектор са ласер-фосфор извором светла
са интегрисаним медија сервером (IMS) и објективом.
Најмањи прихватљив понуђени гарантни рок је 12 месеци. Све понуде које буду имале
мањи понуђени гарантни рок биће одбачене као неприхватљиве
Понуђач је дужан да напише гарантни рок и за пратећу опрему.

Уколико два понуђача буду имали исти број пондера, предност ће имати онај понуђач који
буде дао дужи гарантни рок за пратећу опрему из техничке спецификације из Поглавља III.
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА
Редни
Спецификација добара
број
1.
Дигитални DCP пројектор са ласер-фосфор извором светла са
интегрисаним медија сервером (IMS) и објективом
 3-chip DLP са величином чипа мин. 0.69“
 Светлосни флукс пројектора мин. 6500 center lm
 Номинални радни век ласера мин. 20.000 сати
 Контраст најмање 1600:1
 Резолуција најмање 2048х1080 формат 17:9
 Са моторизованим теле-објективом пројекционог односа мин. 2.23
– 4.16 : 1уз могућност меморисања параметара објектива (zoom,
focus, lens shift), за различите формате пројекција.
 Са заптивеним/оклопљеним оптичким системом заштићеним од
уласка прашине
 Подршка за 3D пројекције са GPI/3D интерфејсима за
синхронизацију са екстерним активним или пасивним 3D
системима
 Контрола и конфигурација преко Ethernet прикључка са
паралелним ручним командама на интегрисаном командном
панелу са LCD екраном за основне функције
 Потрошња максимално 1400W, са температурном дисипацијом не
већом од 4600 BTU
 Бука коју пројектор производи не сме да буде већа од 50 dB(A)
 Капацитет интегрисаног DCP сервера расположив за DCP
материјале мин. 2ТB (укупно мин. 3ТB у RAID 5 конфигурацији)
 Подржана максимална резолуција за JPEG2000 пројекције мин. 2К
до 120fps, и мин. 4К до 30fps уз подршку за 12-битноm 4:4:4
енкодовање за све формате.
 Мин. по један USB3.0, USB2.0 и еSATA прикључак за
преснимавање (ingesting) DCP материјала на интерну меморију
сервера и мин. по један HDMI, два 3G-SDI (подржан dualрежим
рада) дигитална видео прикључка, мин 16 дигитална AES излазна
канала, мин 2 гигабитна Ethernet прикључка за контролу
интегрисаног сервера и преснимавање DCP материјала са
екстерних мрежних FTP/NAS сервера, као и по мин. 4 GPI и GPO
комуникациона интерфејса за аутоматизацију.
 Подршка за брзо преснимавање (до мин 500Мb/s) као и подршка
за једновремене репродукције и преснимавање DCP материјала.
 Контрола пројектора и интегрисаног DCP сервера преко

Количина
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1

2.

3.

4.

5.

Ethernetмреже помоћу посебне Windowsапликације или
Webсервера.
Пројектор и сервер морају да буду сертификовани Digital Cinema
уређаји (DCI compliant).
Подностојеће постоље за пројектор и смештај опреме
израђено од алуминијумских профила, адекватне висине
(дефинисане од стране понуђача, а на основу мера узетих у
пројекционој кабини током обиласка објекта), са растером 19“ за
уградњу аудио/видео биоскопске опреме,капацитета мин 12HE,
ефективне дубине мин 60мм, са комплетним интерним ожичењем,
ЕЕ разводом и механичким прибором за смештај и повезивање
уређаја у кино кабини
Биоскопски дигитални аудио процесор
 Подршка за Dolby Digital 5.1, Dolby Digital EX 7.1, PCM
(44.1/48/96кHz, са 16/20/24 бита), Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic
II иNon-syncаудио процесирање
 Мин. један AES/EBU дигитални 8-канални аудио улаз за
повезивање са DCP сервером, један Toslinkи један AES/EBU
дигитални аудио улаз за алтернативне програмске изворе
 Мин. један аналогни аудио балансирани 8-канални аудио улаз за
повезивање екстерних аналогних аудио процесора, мин. један
аналогни балансирани микрофонски и један стерео небалансирани
non-syncаудио улаз
 Мин. један аналогни 8-канални балансирани аудио излаз
Ethernet и USBприкључци за контролу, надзор рада и ажурирање
преко PCапликације
Двоканалани појачавач снаге
 Рад на 2Ω, 4Ω, 8Ω у двоканалном режиму или 4Ω и 8Ω у
једноканалном (bridge) режиму
 Снаге мин. 700W(2Ω), 450W(4Ω), 275W(8Ω) у двоканалном,
односно 1400W(2Ω) и 950W(8Ω) уједноканалном (bridge) режиму
 Са интегрисаним дигиталним аудио процесором, електронском
скретницом и предефинисаним пресетима према типу
расположивих зчучничких система
Са опцијом дефинисања улазних сигнала за рад у двоканалном, Y
или сабраном режиму
Двоканалани појачавач снаге
 Рад на 2Ω, 4Ω, 8Ω у двоканалном режиму или 4Ω и 8Ω у
једноканалном (bridge)режиму
 Снаге мин. 1000W(2Ω), 800W(4Ω), 475W(8Ω) у двоканалном,
односно 2000W(2Ω) и 1600W(8Ω)у једноканалном (bridge)
режиму
 Са интегрисаним дигиталним аудио процесором, електронском
скретницом и предефинисаним пресетима према типу зчучничког
система
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6.

7.

8.

9.

10.

 Са опцијом дефинисања улазних сигнала за рад у двоканалном, Y
или сабраном режиму
 Могућност надзора улазних и излазних степена појачавача сваког
канала понаособ употребом екстерног мониторинг система
 Фактор пригушења:(8Ω)500 од 20Hz до 400Hz
 Однос сигнал/шум: 8Ω/1кHz, 100dB
 Номинална улазна импеданса 20кΩ (балансирано) и 10кΩ
(небалансирано)
Могућност контроле преко USBпорта или предњег командног панела
са LCD екраном
Бежични рутер са 3G/4G подршком
 5LAN/WАN портова (4xRЈ45 10/100 + 1xSFP),
 једним USB 3.0 портом за прикључење 3G/4G модема
 подршка 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK
Wireless MAC Filtering
Управљиви мрежни преклопник
 11 LAN/WАN портова (10xRЈ45 10/100/1000 + 1xSFP),
 једним USB 3.0 портом за прикључење 3G/4G модема,
 подршком за VPN,
 балансирање оптерећењасаобраћаја
 контрола пропусног опсега
 са Router OS L5 оперативним системом,
 контроним LCD екраном осетљивим на додир
прибором за уградњу у орман 19“
HDMI/VGA – Аудио селектор
 Аудио и видео улази: 1xHDMI, 1xVGA,1xAудио 3.5mm
 Аудио и видео излази:1xHDMI
 Опција ауто-селекције прикљученог програмског извора
 Мах. резолуција: 1920p x 1080p @60 Hz 48bit, 4096p x 2160p @60
Hz 24bit
Дубина боје: 1080p 48bit / 4K UHD: 24bit
HDMI селектор
 Аудио и видео улази: 3xHDMI
 Аудио и видео излази:1xHDMI
 Опција ауто-селекције прикљученог програмског извора
 Мах. резолуција: 1920p x 1080p @60 Hz 8bit, 1920p x1200p @60
Hz 8bit
Дубина боје: 1080p 48bit / 4K UHD : 8bit
Уређај за беспрекидно мрежно напајање
 230V AC,
 монофазно,
 капацитета мин 3000VА / 2700W,
предвиђенза уградњу у 19“ орман
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МОНТАЖА ОПРЕМЕ, ЗАВРШНО ИСПИТИВАЊЕ И ТЕСТИРАЊЕ ИСПРАВНОСТИ,
ПУШТАЊЕ У РАД ОПРЕМЕ СА ЈЕДНОКРАТНОМ ЈЕДНОДНЕВНОМ ОБУКОМ
КОРИСНИКА И ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА.
Напомена: Потписивањем овог обрасца понуђач потрвђује да прихвата све услове
наручиоца наведене у поглављу III
Датум:______________
Место:______________

(М.П.)

Потпис овлашћеног лица
___________________

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 гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2.
Закона).
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове
за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
1. Да располаже неопходним финансијским капацитетом
-да понуђач има позитиван финансијски резултат у последње три обрачунске године;
2. Да располаже неопходним пословним капацитетом
Право учешћа има понуђач који на дан подношења понуде:
-има уведен систем управљања квалитетом ISO 9001, систем управљања заштитом животне
средине ISO 14001 и систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду OHSAS
18001,
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-који је од стране произвођача опреме која се нуди за ову јавну набавку за добро под бројем
1 спецификације, овлашћени дистрибутер и интегратор, као и да може да пружи потребно
одржавање и техничку подршку у гарантном року,
-да је испоручио добра која су предмет јавне набавке у последње три године (2016-2018) у
укупној вредности од најмање 20.000.000 динара
3. Да располаже неопходним кадровским капацитетом
- минимум два радно ангажована лица која ће бити одговорна за реализацији Уговора о
јавној набавци, од којих је један инжењер са одговарајућом лиценцом 453 или 353 –
електро или електронске струке - одговорни извођач радова.
3.1. 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 4) Закона и
услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача.
3.2. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају
заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

.
4. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
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
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене
евиденције, односно уверењe основног 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
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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;
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
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства
финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење
надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач
налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
4) Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац
изјаве, дат је у поглављу XII). 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. Да располаже неопходним финансијским капацитетом,
Доказује се позитивним финансијским резултатом у последње три године.
Потрбна документација: Извештај о бонитету за последње три обрачунске године
(неоверене копије без обзира на датум издавања)
2. Да располаже неопходним пословним капацитетом,
- Да понуђач има уведен систем управљања квалитетом ISO 9001, систем
управљања заштитом животне средине ISO 14001 и систем управљања заштитом
здравља и безбедношћу на раду OHSAS 18001.
Доказ: Важећи сертификати ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 који гласе на
понуђача.
- Да је понуђач од стране произвођача опреме ауторизован (овлашћен) за продају,
инсталацију, пуштање у рад и сервисирање опреме која се нуди за ову јавну набавку
за добро под бројем 1 спецификације, као и да може да пружи потребно одржавање и
техничку подршку у гарантном року.
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Доказ: Овлашћење произвођача опреме која се нуди за добро под бројем 1
спецификације, које гласи на понуђача и из ког се јасно и недвосмислено
може утвдити да је понуђач овлашћени дистрибутер и интегратор, као и да може да
пружи потребно одржавање и техничку подршку у гарантном року.
- Да је понуђач испоручио добра која су предмет јавне набавке у последње три
године (2015-2018) у укупној вредности од најмање 20.000.000 динара
Доказује се списком извршених трансакција у последње три године.
Потребна документација: фотокопије уговора о испоруци или фотокопије рачуна,
отпремнице
3. Да располаже неопходним кадровским капацитетом
Минимум два радно ангажована лица која ће бити одговорна за реализацији Уговора
о јавној набавци, од којих је један инжењер са одговарајућом лиценцом 453 или 353
– електро или електронске струке - одговорни извођач радова.
Доказ: Уговор о раду/уговор о делу и образац пријаве на обавезно социјално осигурање или
други доказ из ког се несумњиво може утврдити да понуђач има у радном
ангажовању конкретна лица, фотокопија одговарајуће лиценце 453 или 353 –
одговорни извођач радова , и потврда о важењу лиценце, која гласи на исто лице.
Наведени докази о испуњености услова се могу достављати у неовереним копијама, а
уколико подносилац понуде буде изабран као најповољнији, дужан је да по пријему
писменог позива наручиоца достави оригинал или оверену копију доказа у примереном
року који одреди наручилац.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из
члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача
достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана
75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија,
а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је
понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
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Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у
изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа
те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези
са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописани начин.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
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 навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Центар за културу Лазаревац, Хиландарска број 2, 11550
Лазаревац, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – Дигитални DCP пројектор са
ласер-фосфор извором светла са интегрисаним медија сервером (IMS) и објективом и
осталом припадајућом опремом , ЈН бр. 02/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 22.04.2019. до 12:00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати
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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.
Понуда мора да садржи:
Понуда поред докумената, којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова,
мора да садржи:
- Образац понуде
- Образац структуре цене
- Модел уговора
- Образац изјаве о независној понуди
- Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75 став 2. ЗЈН
- Средство финансијског обезбеђења: Менично овлашћење
У случају заједничке понуде Споразум о заједничкој понуди.
3. ПАРТИЈЕ
Набавка није обликована по партијама.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Хиландарска 2, 11550
Лазаревац, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара – Дигитални DCP пројектор са ласер-фосфор
извором светла са интегрисаним медија сервером (IMS) и објективом и осталом
припадајућом опремом , ЈН бр. 02/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добара – Дигитални DCP пројектор са ласер-фосфор
извором светла са интегрисаним медија сервером (IMS) и објективом и осталом
припадајућом опремом , ЈН бр. 02/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добара – Дигитални DCP пројектор са ласер-фосфор
извором светла са интегрисаним медија сервером (IMS) и објективом и осталом
припадајућом опремом , ЈН бр. 02/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Дигитални DCP пројектор са
ласер-фосфор извором светла са интегрисаним медија сервером (IMS) и објективом и
осталом припадајућом опремом , ЈН бр. 02/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
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6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно
да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље
VII) 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 V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност
услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то
податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу V конкурсне документације, 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.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Наручилац ће плаћање извршити у целости најкасније у року од 45 дана од дана испоруке,
вирмански, на рачун понуђача, на основу испостављеног рачуна и сачињеног записника о
примопредаји добара.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гарантни рок не може бити краћи од 12 месеци за дигитални DCP пројектор са ласерфосфор извором светла са интегрисаним медија сервером (IMS) и објективом.
Понуђач је дужан да дефинише гарантни рок и на пратећу опрему.
Ако је понуђен краћи гарантни рок за дигитални DCP пројектор са ласер-фосфор
извором светла са интегрисаним медија сервером (IMS) и објективом таква понуда ће
бити одбачена као неприхватљива.
Понуђач је дужан да дефинише гарантни рок и на пратећу опрему.
9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)
Рок за испоруку добара и пуштање у рад у просторијама наручиоца. не може бити дужи од
60 дана од дана закључења уговора.
Место испоруке добара на адресу наручиоца: Хиландарска 2, 11550 Лазаревац
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за
оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
У цену је урачуната опрема која је предмет јавне набавке, испорука, монтажа и обука.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
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Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима.
11. 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
и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине
и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике.
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Сваки понуђач је дужан да уз понуду достави:
1. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену
меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке
Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу
мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму. Рок важења менице је
најмање 40 дана од дана отварања понуда.
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду у следећем случају: ако понуђач након
истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; или понуђач
коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по
закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницу за озбиљност понуде, понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
2. Меницу за добро извршење посла
Понуђач коме је додељен уговор је дужан да, приликом закључења уговора, Наручиоцу
достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, у виду бланко
сопствене менице (оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица)
регистроване у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије са меничним
овлашћењем-писмом на 10% вредности уговора без ПДВ-а.
Понуђач је обавезан да уз средство финансијског обезбеђења достави и Копију картона са
депонованим потписима овлашћеног лица понуђача као и доказ о регистрацији менице.
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Уколико је податак о регистрацији менице јавно доступан на интернет страници Народне
банке Србије, понуђачније дужан да доставља доказ о регистрацији менице. Средство
финансијског обезбеђења за добро извршење посла мора да важи најмање пет дана дуже од
истека рока за испоруку добара. Наручилац може реализовати средство обезбеђења за добро
извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје обавезе уроковима и на
начин предвиђен уговором. Поднето средство финансијског обезбеђења не може да
садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну
надлежност за решавање спорова.
3. Бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року
Понуђач коме је додељен уговор је дужан да, приликом закључења уговора, Наручиоцу
достави средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, у виду
бланко сопствене менице (оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица)
регистроване у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије са меничним
овлашћењем - писмом на 10% вредности уговора без ПДВ-а.
Добављач је обавезан да уз средство финансијског обезбеђења достави и Копију картона са
депонованим потписима овлашћеног лица понуђача као и доказ о регистрацији менице.
Уколико је податак о регистрацији менице јавно доступан на интернет страници Народне
банке Србије, понуђач није дужан да доставља доказ о регистрацији менице.
Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року мора да важи
најмање пет дана дуже од истека гарантног рока који је дат у понуди и уговору. Наручилац
може реализовати средствообезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у случају да
добављач не приступи отклањању недостатака у року од 3 дана о пријему информације од
наручиоца, односно уколико недостатак не отклони у року од 5 дана.
Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за исплату,
краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца
Хиландарска
број
2,
11550
Лазаревац,
електронске
поште
на
e-mail.
milan.petrovic@czklazarevac.org или stela@czklazarevac.org 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. 02/2019.
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.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.02/2019 18/38

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.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно
његовог подизвођача (члан 93. 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.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке,
у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није
истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор,
дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за
добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.
Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, (уместо 10% из
тачке 12. Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности уговора без
ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно
извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне
обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
17. 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 „Eкономски
најповољнија понуда“.
Р.б.

Опис критеријума

Максимални
број бодова пондера
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1.
2.

Понуђена цена
Дужина гарантног рока за Дигитални DCP пројектор са ласерфосфор извором светла са интегрисаним медија сервером
(IMS) и објективом у месецима

80
20

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
3. Понуђена цена (максимално 80 бодова)
Рачуна се по формули: УББ = 80 x НПЦ/Пц
УББ – укупан број бодова који је понуда добила за понуђену цену
НПЦ - најнижа понуђена цена
Пц - цена у понуди која се оцењује
80 – максимални број бодова
Понуђач даје цену без исказаног ПДВ.
4. Дужина гарантног рока у месецима (максимално 20 бодова)
Рачуна се по формули: ГР = ПГР/НГР x 20
ГР – број бодова који је додељен понуђачу за гарантни рок
ПГР – гарантни рок у понуди која се оцењује
НГР – најдужи понуђени грантни рок
20 – максимални број бодова
Економски најповољнија понуда је она понуда која у збиру буде имала највећи број бодова
од максималних 100.
Најмањи прихватљив понуђени гарантни рок је 12 месеци. Све понуде које буду имале
мањи понуђени гарантни рок биће одбачене као неприхватљиве.

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ
ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ
ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок за пратећу опрему. У случају
истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који
је понудио краћи рок испоруке.
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
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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 гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у поглављу
XII конкурсне документације).
20. 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.
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или
пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев
за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail
milan.petrovic@czklazarevac.org или stela@czklazarevac.org, или препорученом пошиљком са
повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне
набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О
поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки,
најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту
права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10
дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре
истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од
80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број
жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха
уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи
(број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00
динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000
динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је
та вредност већа од 80.000.000 динара.
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Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу
наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави
поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће
подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од
80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та
вредност већа од 80.000.000 динара.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5)
Закона.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара Дигитални
DCP пројектор са ласер-фосфор извором светла са интегрисаним медија сервером
(IMS) и објективом и осталом припадајућом опремом , ЈН бр. 02/2019
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
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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
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

2)

који

ће

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

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

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 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
Дигитални DCP пројектор са ласер-фосфор извором светла са интегрисаним медија
сервером (IMS) и објективом и осталом припадајућом опремом, ЈН бр. 02/2019
Предмет ЈН

Ко
м.

Произвођач,
модел и тип

Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са
ПДВ-ом

Укупна цена без
ПДВ-а

Укупна цена са
ПДВ-ом

1
Дигитални DCP
пројектор са ласерфосфор извором
светла са
интегрисаним
медија сервером
(IMS) и објективом
Подностојеће
постоље за
пројектор и смештај
опреме
Биоскопски
дигитални аудио
процесор
Двоканални
појачавач снаге мин.
700W, 450W,275W
Двоканални
појачавач снаге мин.
1000W,800W,475W
Бежични рутер са
3G/4G подршком
Управљиви мрежни
преклопник
HDMI/VGA – Аудио
селектор
HDMI селектор
Уређај за
беспрекидно
мрежно напајање
УКУПНО:

2

3

4

5

6 (2x4)

7 (2x5)

1

1

1

3

1

1
1
1
1
1
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Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Рок испоруке
Гарантни период за Дигитални DCP пројектор са
ласер-фосфор извором светла са интегрисаним
медија сервером (IMS) и објективом са
техничком спрецификацијом из Поглавља III
Гарантни период за осталу опрему са техничком
спецификацијом из Поглавља III
Центар за културу Лазаревац
Хиландарска бр. 2

Место и начин испоруке

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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VII

МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР

о набавци добара по јавној набавци 02/2019 - Дигитални DCP пројектор са ласерфосфор извором светла са интегрисаним медија сервером (IMS) и објективом и
осталом припадајућом опремом
Закључен између:
Наручиоца: Центар за културу Лазаревац
са седиштем у Лазаревцу, улица Хиландарска број 2, ПИБ:101135391, Матични број:
07093233, Телефон: 011/8123 344
кога заступа Стела Станишић, директор
(у даљем тексту: Наручилац)
и
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: …...............),
Основ уговора:
ЈН Број: 02/2019
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................
Уговорне стране констатују:
- да је Добављач на основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), на основу позива за подношење понуда
који је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана
22.03.2019. спровео отворени поступак ЈН 02/2019 за набавку:
Редни
Спецификација добара
број
1.
Дигитални DCP пројектор са ласер-фосфор извором светла са
интегрисаним медија сервером (IMS) и објективом

Количина
1

2.

Подностојеће постоље за пројектор и смештај опреме

1

3.

Биоскопски дигитални аудио процесор

1

4.

Двоканалани појачавач снаге

3

5.

Двоканалани појачавач снаге

1
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6.

Бежични рутер са 3G/4G подршком

1

7.

Управљиви мрежни преклопник

1

8.

HDMI/VGA – Аудио селектор

1

9.

HDMI селектор

1

10.

Уређај за беспрекидно мрежно напајање

1

МОНТАЖА ОПРЕМЕ, ЗАВРШНО ИСПИТИВАЊЕ И ТЕСТИРАЊЕ ИСПРАВНОСТИ,
ПУШТАЊЕ У РАД ОПРЕМЕ СА ЈЕДНОКРАТНОМ ЈЕДНОДНЕВНОМ ОБУКОМ
КОРИСНИКА И ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА.
- да је Добављач дана ____________, доставио понуду број ______, која у потпуности
испуњава захтеве Наручиоца из конкурсне документације и саставни је део овог уговора;
- да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Добављача и
Одлуке о додели уговора број:_______од __________, изабрао Добављача за набавку
предметног добра.
Члан 1.
Предмет овог Уговора је набавка добара – Дигитални ДЦП пројектор са ласер-фосфор
извором светла са интегрисаним медија сервером (ИМС) и објективом са осталом
припадајућом опремом по спецификацији за потребе приказивања филмова Центра за
културу Лазаревац, a у свему у складу са Техничком спецификацијом конкурсне
документације Наручиоца и прихваћеном понудом Добављача бр.___________
од___________, које су саставни део овог Уговора.
Члан 2.
Укупна уговорена вредност износи ________________ динара без урачунатог ПДВ-а,
односно ____________________ динара, са урачунатим ПДВ-ом.
Уговорене јединичне цене као и укупна цена дате у понуди Добављача су фиксне и не могу
се мењати за време периода важења уговора.
Уговорена цена садржи све трошкове које Добављач има у реализацији предметне набавке.
Члан 3.
Наручилац се обавезује да ће плаћање извршити најкасније у року од 45 дана од дана
испоручених добара, што се констатује записником о квалитативном и квантитативном
пријему потписаном од стране представника Наручиоца и Добављача, а на основу
испостављене фактуре Добављача, на рачун бр. _________________________________ код
____________________ банке.
Члан 4.
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Добављач се обавезује да ће предметна добра испоручити и пустити у рад у року од 60 дана
од дана потписивања овог уговора у просторије наручиоца Центар за културу Лазаревац,
улица Хиландарска 2, 11550 Лазаревац
Уговорне стране су сагласне да је рекламациони рок за испоручена добра од 5 дана,
рачунајући од дана пријема рекламације од стране Наручиоца.
Члан 6.
У случају неоправданог кашњења Добављача са испуњењем обавеза из члана 4. овог
Уговора, уговорне стране сагласно утврђују уговорну казну у износу од 2‰ (промила) од
укупне вредности уговора за сваки дан закашњења, с тим да укупан износ уговорене казне
не може прећи 5% укупне уговорене вредности.
Члан 7.
Добављач гарантује за квалитет испоручених добара, који мора одговарати прописаним
карактеристикама из Техничке спецификације конкурсне документације Наручиоца.
Добављач одговара за све скривене мане испоручених добара.
Добављач гарантује да ће испоручена добра бити функционално и квалитативно квантитативно одговарајућа Техничкој спецификацији конкурсне документације
Наручиоца и прихваћеној понуди Добављача, који су саставни део овог Уговора.
Члан 8.
Гарантни рок за Дигитални DCP пројектор са ласер-фосфор извором светла са
интегрисаним медија сервером (IMS) и објективом износи ___________ месеци, а за
пратећу опрему _____________ месеци.
Члан 9.
Уговор се закључује на одређено време.
Уговор престаје да важи обостраним извршењем уговорених обавеза, достављањем добара
и исплатом уговорене цене. Добављач се обавезује да буде у уговорном односу са
наручиоцем добара до истека рока важења гаранција на испоручену добра.
Члан 10.
Добављач је дужан да приликом закључења овог уговора Наручиоцу достави средства
финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, и то:
1. 1. Меницу за добро извршење посла
Понуђач коме је додељен уговор је дужан да, приликом закључења уговора, Наручиоцу
достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, у виду бланко
сопствене менице (оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица)
регистроване у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије са меничним
овлашћењем-писмом на 10% вредности уговора без ПДВ-а.
Понуђач је обавезан да уз средство финансијског обезбеђења достави и Копију картона са
депонованим потписима овлашћеног лица понуђача као и доказ о регистрацији менице.
Уколико је податак о регистрацији менице јавно доступан на интернет страници Народне
банке Србије, понуђачније дужан да доставља доказ о регистрацији менице. Средство
финансијског обезбеђења за добро извршење посла мора да важи најмање пет дана дуже од
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истека рока за испоруку добара. Наручилац може реализовати средство обезбеђења за добро
извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје обавезе уроковима и на
начин предвиђен уговором. Поднето средство финансијског обезбеђења не може да
садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну
надлежност за решавање спорова.
2. Бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року
Понуђач коме је додељен уговор је дужан да, приликом закључења уговора, Наручиоцу
достави средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, у виду
бланко сопствене менице (оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица)
регистроване у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије са меничним
овлашћењем - писмом на 10% вредности уговора без ПДВ-а.
Добављач је обавезан да уз средство финансијског обезбеђења достави и Копију картона са
депонованим потписима овлашћеног лица понуђача као и доказ о регистрацији менице.
Уколико је податак о регистрацији менице јавно доступан на интернет страници Народне
банке Србије, понуђач није дужан да доставља доказ о регистрацији менице.
Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року мора да важи
најмање пет дана дуже од истека гарантног рока који је дат у понуди и уговору. Наручилац
може реализовати средствообезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у случају да
добављач не приступи отклањању недостатака у року од 3 дана о пријему информације од
наручиоца, односно уколико недостатак не отклони у року од 5 дана.
Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за исплату,
краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Члан 11.
Добављач се обавезује да ће извршити обуку 4 техничка лица које одреди Наручилац, у
трајању од 12 сати, у вези са руковањем испорученим добрима.
Члан 12.
Овај уговор може бити измењен или допуњен сагласношћу уговорних страна, закључењем
Анекса уз овај Уговор, у свему у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Сл.
гласник РС“ бр. 124/12).
Измена и допуна Уговора не односи се на цене, које морају бити фиксне током важења
Уговора.
Члан 13.
Уговорна страна која не поштује одредбе овог Уговора одговара за штету причињену другој
уговорној страни, у складу са одредбама Закона о облигационим односима.
Члан 14.
На сва питања, која нису регулисана овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Евентуалне спорове, који проистекну приликом реализације овог Уговора, уговорне стране
ће покушати да реше споразумно и у духу добрих пословних обичаја, а ако то не буде
могуће, пристају на надлежност стварно надлежног суда у Београду.
Члан 15.
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Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна
задржава по 3 (три) примерка за своје потребе.
Напомена:
Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци,
након што му је уговор додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ
негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења
обавеза у поступку јавне набавке.
Понуђач

Центар за културу

______________________

_____________________
Стела Станишић, директор
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Предмет ЈН

Ко
ли
чи
на

Произвођач,
модел и тип

Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са
ПДВ-ом

Укупна цена без
ПДВ-а

Укупна цена са
ПДВ-ом

1

2

3

4

5

6 (2x4)

7 (2x5)

Дигитални DCP
пројектор са ласерфосфор извором
светла са
интегрисаним
медија сервером
(IMS) и објективом
Подностојеће
постоље за
пројектор и смештај
опреме
Биоскопски
дигитални аудио
процесор
Двоканални
појачавач снаге мин.
700W, 450W,275W
Двоканални
појачавач снаге мин.
1000W,800W,475W
Бежични рутер са
3G/4G подршком
Управљиви мрежни
преклопник
HDMI/VGA – Аудио
селектор
HDMI селектор
Уређај за
беспрекидно
мрежно напајање
УКУПНО:

1

1

1

3

1

1
1
1
1
1

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони 3. уписати произвођача, модел и тип
 у колону 4. колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне
набавке;
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 у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени
предмет јавне набавке;
 у колони 6. уписати укупну цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке
и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са
траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену
предмета набавке без ПДВ-а.
 у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет
јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у
колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати
укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________, доставља укупан
износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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

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 - Дигитални DCP пројектор са ласер-фосфор извором светла са
интегрисаним медија сервером (IMS) и објективом и осталом припадајућом опремом,
бр 02/2019 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 ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач __________________________________________________у поступку јавне
набавке добара Дигитални DCP пројектор са ласер-фосфор извором светла са
интегрисаним медија сервером (IMS) и објективом и осталом припадајућом
опремом, бр. 02/2019, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је
ималац права интелектуалне својине.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

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 МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА
Менично писмо - овлашћење - за озбиљност понуде
На основу Закона о меници и тачака 1,2,и 6 Одлуке о облику, садржини и начину
коришћења јединствених инструмената платног промета
ДУЖНИКА
___________________________ (унети одговарајуће податке
МБ:
__________________________ дужника - издаваоца менице)
ПИБ:
__________________________
ТЕКУЋИ РАЧУН __________________________
ИЗДАЈЕ
МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ
-за корисника бланко сопствене меницеНАРУЧИЛАЦ: Центар за културу Лазаревац, ул. Хиландарска бр. 2 (у даљем тексту
Поверилац)
Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату
меницу број (
) може попунити у износу од
_____________
( ____________________ динара), као гаранцију за озбиљност понуде са роком важности
40 дана од дана јавног отварања понуда. Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за
наплату на износ од
_____________________ ( ___________________________
динара) и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са
важећим прописима изврши наплату са свих рачуна Дужника ________________________
(унети одговарајуће податке дужника - издаваоца менице-назив, место и адресу) код
банака, а у корист Повериоца Центар за културу Лазаревац, ул. Хиландарска бр.2 Овлашћујемо
банке код којих имамо рачуна да наплату плаћање изврше на терет свих наших рачуна, као и
да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште
нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на
задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање
Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника.
Меница је оверена и потписана
од
стране
овлашћеног лица за заступање
Дужника
________________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица).
Ово менично писмо - овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1
(један) примерак за Повериоца, а 1(један) задржава Дужник.
Издавалац менице
_______________________
(место и датум)

(печат и потпис овлашћеног лица)
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