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На основу чл. 39 и 61 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/2012, 14/2015, 68/2015 у даљем тексту Закон), чл. 6 Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова (Службени гласник РС бр. 86/2015), Одлуке о
покретању поступка јавне набавке број 404-307/2018-V од 12.06.2018. године и Решења
о образовању комисије за јавну набавку број 404-307/2018-V од 12.06.2018. године,
припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у поступку јавне набавке мале вредности - набавка добара –
ОПРЕМАЊЕ АДРЕНАЛИН ПАРКА
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу:
Назив наручиоца
Седиште наручиоца
Интернет страница наручиоца
Матични број:
ПИБ:
Одговорно лице

Град Сремска Митровица, Градска управа за опште и
заједничке послове и имовину
Светог Димитрија 13, Сремска Митровица
www.sremskamitrovica.rs
08898774
105935357
Мирослав Јокић

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.
3. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне на“бавке мале вредности број: 1.1.3/18 су добра- Опремање
„Адреналин парка“; - ОРН- 45236100- радови на површинском слоју за разне
спортске објекте, 43325000 - опрема за паркове и дечија игралишта.
4. Циљ поступка:
Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка:
Није у питању резервисана набавка
6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација
Наручилац не спроводи електронску лицитацију.
7. Лице за контакт: Понуђач може у писаном облику тражити од наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде. Контакт
телефон: 022/215 2116 локал 2116 , e-mail адреса: djudja.kardas@gmail.com ,
особа за контакт Ђурђица Кардаш.
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке мале вредности број 404-307/2018-V су добра Опремање
адреналин парка;
2. Ознака из општег речника набавки
ОРН – 45236100 - радови на површинском слоју за разне спортске објекте, 43325000 – опремa
за паркове и дечија игралишта.

3. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „НАЈНИЖА
ПОНУЂЕНА ЦЕНА“.
ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ
ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, наручилац ће изабрати
понуђача који је понудио краћи рок за извођење радова. Уколико и тај услов буде исти,
наручилац ће изабрати понуду понуђача који је понудио дужи гарантни рок за опрему и
радове. Уколико и тај услов буде исти, наручилац ће изабрати понуду понуђача који је понудио
дужи рок важења понуде.
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5.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
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 обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
(чл. 75. ст. 2. Закона).
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:
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
-

У претходних 5 година минимално постављено 3 (три) иста или слична
адреналин парка који одговарају предмету набавке, минимална вредност
6.000.000,00 динара са ПДВ-ом.

Доказ: Референтна листа са минимално постављена 3 (три) иста или слична
адреналин парка који одговарају предмету набавке. Уз референтну листу доставити
копије уговора и потврду референтног наручиоца.
ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
-

Услов: Парк треба да буде у Д класи сигурности по европском стандарду
ЕН 15567.

-

Доказ: Копија важећег сертификата у сладу са ЕН 15567.

-

Услов: Да се користи систем осигурања где корисник не може нити
случајно, нити намерно да откачи оба карабињера у истом тренутку-смарт
белаз систем где су карабињери међусобно спојени и не могу се оба
откачити истовремено, такође да у оквиру карабињера постоји интегрисан
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систем клизача са малом котурачом да се исти систем може користити у ZIP
LINE без додатне опреме.
Доказ: Приложити узорак система.
-

Да се користе појасеви за цело тело – са кајшевима преко рамена.
Доказ: Доставити узорак система за осигурање и остале опреме са
сертификатима уз тендерску документацију.
Доказ:Сертификати за Систем Осигурања ЕН 12278 (сви појединачни
елементи морају бити у складу са важећим стандардима за исте ЕН 354, ЕН
355, ЕН 566, ЕН 362:2008)
Појас ЕН 12277
Слем ЕН 12492
Сајле ЕН 12385
Гумене плоче ЕН 1176 и ЕН 1177
Доказ: Важећи сертификати за опрему, сајле у складу са горе наведеним
стандардима.

-

ДА је Понуђач сертификован од произвођача опреме за употребу исте и
обуку оператера

-

Приликом постављања адреналин парка сви спојеви (где је технички
изводљиво) на сајлама, које служе за осигурање, или које су делови
препрека буду изведене са алуминијумским спојницама, а крајеви
заштићени термо капама. Све сајле за осигурање треба да буду видљиво
означене термо бужирима.

3. 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.
Подизвођач не може да допуни додатне услове
4. 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.
5.1.УПУТСТВО
УСЛОВА

ПОНУЂАЧИМА

КАКО

СЕ

ДОКАЗУЈЕ

ИСПУЊЕНОСТ

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке мале вредности , у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује
достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача дат је у поглављу 7-Образац 7.7), којом
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава наведене
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услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом
Конкурсном документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Саставни део
заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, са обавезним подацима из чл.81., ст. 4.
тачка 1) и 2) Закона.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави
Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача дат је у поглављу 7 - Образац 7.8),
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид копију, оригинал или оверену
копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 (пет) дана,
не достави горе наведене доказе (копије, оверене копије или оригинале на увид),
Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа, али је дужан да у понуди наведе уколико је уписан у
Регистар понуђача АПР-а.
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.

6.УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
Поједини називи опреме су наведени на страном језику.
Сертификати који се достављају за захтевану опрему могу бити на страном језику с тим
да наручилац може захтевати да исти буду преведени.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА, ОБЛИК И
САДРЖИНА ПОНУДЕ
Понуђач понуду подноси непосредно у писарници Наручиоца 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.
Конкурсна документација за јавну набавку добара мале вредности
Опремање адреналин парка број:404-307/2018-V

7/37

Град Сремска Митровица - Градска управa за опште и заједничке послове и имовину
На полеђини коверте или на кутији потребно је навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача на коверти или кутији је потребно
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Град Сремска Митровица, Градска управа за опште и
заједничке послове и имовину ул. Светог Димитрија број 13 са назнаком:„НЕ
ОТВАРАТИ - ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – Опремање адреналин
парка, број 404-307/2018-V„
Наручилац ће, по пријему сваке понуде на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа из деловодне књиге Наручиоца.
Уколико је понуда достављена непосредно у писарници Наручиоца, Наручилац ће
понуђачу предати потврду пријема понуде у којој ће навести датум и час пријема
понуде и евиденциони број под којим је заведена у деловодној књизи Наручиоца.
Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити, сматраће се
неблаговременом.
Неблаговремене понуде Наручилац ће након окончања поступка отварања понуда,
неотворене вратити понуђачу, са назнаком на коверти тј. кутији понуде да је
неблаговремена.
Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у конкурсној документацији.
Понуда мора да садржи и сва документа и доказе које је Наручилац тражио како би се
утврдила испуњеност обавезних услова, допунских услова, оценила озбиљност и
квалитет понуде.
Наручилац ће понуду одбити, сходно чл. 106. Закона, ако:
1.
2.
3.
4.

понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

Понуда мора да садржи:
Попуњен, потписан и оверен Образац понуде, образац 7.1
Модел уговора, образац 7.2
Образац структуре цене 7.3
Образац Изјаве о независној понуди, образац 7.5
Образац Изјаве да испуњава услове 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 понуде, образац 7.6
6. Уколико понуду подноси група понуђача – Споразум, којим се понуђачи из групе,
међусобно и према Наручиоцу, обавезују на извршење јавне набавке.
7. Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве понуђача о испуњености услова из чл.
75. Закона у поступку јавне набавке мале вредности , образац 7.7
1.
2.
3.
4.
5.

Конкурсна документација за јавну набавку добара мале вредности
Опремање адреналин парка број:404-307/2018-V

8/37

Град Сремска Митровица - Градска управa за опште и заједничке послове и имовину
8. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем- Попуњен, потписан и оверен
Образац изјаве подизвођача о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона у поступку
јавне набавке мале вредности , образац 7.8
9. Референтна листа, образац 7.9
Напомена: Образац трошкова припремања понуде - Образац 7.4 НИЈЕ ОБАВЕЗНО
ДОСТАВИТИ, исти се доставља само у случају попуњавања података.
3. ПОНУДА ПО ПАРТИЈАМА
Предмет јавне набавке НИЈЕ обликован по партијама.
4. ВАРИЈАНТНА ПОНУДА
Понуда са варијантама није дозвољена.
5. ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуда мора да важи најмање 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику захтева
од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати
понуду.
6. 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: Град Сремска
Митровица, Градска управа за опште и заједничке послове и имовину, ул. Светог
Димитрија број 13, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара – ОПРЕМАЊЕ АДРЕНАЛИН ПАРКА,
број 404-307/2018-V - НЕ ОТВАРАТИ“ или
„Допуна понуде за јавну набавку добара – ОПРЕМАЊЕ АДРЕНАЛИН ПАРКА,
број 404-307/2018-V - НЕ ОТВАРАТИ“ или
„Опозив понуде за јавну набавку добара – ОПРЕМАЊЕ АДРЕНАЛИН ПАРКА,
број 404-307/2018-V – НЕ ОТВАРАТИ“ или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – ОПРЕМАЊЕ АДРЕНАЛИН
ПАРКА, број 404-307/2018-V - НЕ ОТВАРАТИ“
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти или на кутији је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
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По истеку рока за подношење понуда, понуђач не може да повуче, нити да мења своју
понуду.
7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално или као заједничку понуду или подноси понуду са
подизвођачем.
8. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде,
образац 7.1 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 попуњен, потписан и оверен Образац
изјаве подизвођача о испуњености услова из чл.75. Закона у поступку јавне набавке
мале вредности, образац 7.8.
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.
9. 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 чл. 81 ст.4 тачка 1) и 2)
Закона и то податке о:
1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;
2. опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави Образац изјаве понуђача о испуњености услова из
чл. 75 и 76., Закона у поступку јавне набавке мале вредности, образац 7.7, попуњен,
потписан и оверен од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу
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10. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА, РОКА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА,
ГАРАНТНИ РОК, РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
Цена добара
У цену су урачунати трошкови транспорта, монтаже и смештаја радника. Плаћање ће се
вршити на следећи начин:
Давањем аванса у висини највише до 30% укупно плативог износа за опрему и радове
у року од 15 дана од дана закључења уговора а остатак у року до 45 дана након
примопредаје објекта.
Рок испоруке и монтаже
Рок за извођење радова је_______( минимум 45 дана).
Место за извођење радова за адреналин парк је: Парк код Атлетског стадиона,
Фрушкогорска бб у Сремској Митровици.
Захтеви у погледу гарантног рока
Гарантни рок на опрему и радове ______ (минимум 2 године) од момента предаје
објекта на коришћење;
11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може у писаном облику, путем поште на адресу Наручиоца,
електронске поште на e-mail: djudja.kardas@gmauil.com или факсом на број 022/215
2116 локал 2116 1, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези
са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене
недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре
истека рока за подношење понуда.
Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од пријема захтева одговор објави на
Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и на својој интернет страници
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом '' Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број 404307/2018-V“.
Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) 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.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења или да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
ТЕЛЕФОНОМ НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО.

Конкурсна документација за јавну набавку добара мале вредности
Опремање адреналин парка број:404-307/2018-V

11/37

Град Сремска Митровица - Градска управa за опште и заједничке послове и имовину
НАПОМЕНА: Захтев за тражење додатних информација или појашњења који је стигао
после истека радног времена Наручиоца, тј. после 15:00 часова, сматраће се да је
примљен наредног радног дана Наручиоца.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20.
Закона.
12. 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 (чл. 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 примерен 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 понуда по окончаном поступку отварања понуда.
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.
13. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем, односно
група понуђача, у обавези је да на дан потписивања Уговора о финансијском лизингу
достави Наручиоцу:
- безусловну, бланко соло меницу за добро извршење посла, менично овлашћење и
копију депо картона, са клаузулом „неопозива“, „без приговора“ и „на први позив
платива“ у висини од 10% од укупно уговорене цене без ПДВ-а, коју ће Наручилац
вратити понуђачу 10 (десет) дана након истека уговора са понуђачем,
- безусловну, бланко соло меницу и за отклањање недостатака у гарантном року,
менично овлашћење и копију депо картона са клаузулом „неопозива“, „без приговора“
и „на први позив платива“ у висини од 10% од укупно уговорене цене без ПДВ-а, коју
ће Наручилац вратити понуђачу 20 (двадесет) дана након истека уговора са понуђачем.
Менице морају бити регистроване у регистру меница Народне банке Србије, а као доказ
понуђач мора да достави и копију захтева за регистрацију меница, који је оверен од
пословне банке понуђача.
-безусловну, бланко соло меницу за поврат аванса, менично овлашћење и копију депо
картона, са клаузулом „неопозива“, „без приговора“ и „на први позив платива“ у
висини аванса. Меница мора бити издата на рок који одговара року за испоруку и
монтажу. Меница ће бити враћена Понуђачу одмах након опрадавања аванса у складу
са одредбама закљученог Уговора.
У случају да понуђач не изврши своје уговорне обавезе, изврши их делимично или
касни са извршењем уговорних обавеза, Наручилац ће активирати менице.
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14. ЦЕНА, ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И
ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ, НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
Цена треба да буде изражена у динарима, – са и без ПДВ-а, у цену морају бити
урачунати трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.
Наручилац због специфичности набавке, а на основу члана 19. став 2. Закона,
дозвољава понуђачима да цену у понуди искажу у ЕУРИМА. У том случају ће се за
прерачун у динаре користити средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је
започето отварање понуда. Цена мора бити фиксна током целог периода важења
Уговора. Промена вредности уговорене каматне стопе, односно промена висине лизинг
накнаде, за време важења уговора није дозвољена. Све вредности морају бити исказане
у истој валути.
Понуду цене исказати попуњавањем Обрасца понуде, који је достављен у Прилогу
конкурсне документације (Структура цене ), образац 7.3.
У исказаној цени у понуди морају бити урачунати трошкови које понуђач има у
реализацији предметне јавне набавке.
Цена се односи на јединицу мере за понуђено добро и подразумева се за испоруку у
седишту Наручиоца. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће
поступити у складу са чланом 92. Закона.
Цена је фиксна и не може се мењати за време периода важења уговора.
Обавеза понуђача и Наручиоца је да изврше рачунску проверу понуде. Наручилац ће
сходно члану 93. став 4. Закона, уз сагласност понуђача, извршити корекцију рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде, по окончању поступка отварања
понуде.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима.
Давањем аванса у висини највише до 30% укупно плативог износа за опрему и радове у
року од 15 дана од дана закључења уговора а остатак у року до 45 дана након
примопредаје објекта.
15. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ПОНУЂАЧЕВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Понуђач коме се додели уговор о извршењу предметне набавке обавезан је да податке
који представљају пословну тајну Наручиоца, користи само за пружање услуге по овој
јавној набавци.
Наручилац је дужан да:
1. чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је, као
такве, у складу са законом понуђач означио у понуди;
2. одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података
добијених у понуди;
3. чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и понуђача, као и податке
о поднетим понудама, до истека рока предвиђеног за отварање понуда;
4. неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и
остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и
рангирање понуда.
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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 понуде
(Образац изјаве је дат у поглављу образац 7.6).
17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду права интелектуалне
својине трећих лица сноси понуђач.
18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који
има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због
поступања Наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама.
Захтев за заштиту права ( у даљем тексту. Захтев) подноси се Наручиоцу, а копија се
истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља
непосредно, електронском поштом на е-маил : djudja.kards@gmail.com или факсом на
број 022/215 2116 локал 2116 или препорученом поштом са повратницом.
Захтев се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
Наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.
Захтев којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или
конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране
Наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на
начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог
Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте
није отклонио.
Захтев којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подошење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за
подношење Захтева је 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних
набавки.
Захтевом се не могу 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 Захтева утврђеног Законом, а подносилац Захтева га није
поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет Захтев 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.
Наручилац ће објавити обавештење о поднетом Захтеву на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за
заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ.
Подносилац Захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у
износу од 60.000 динара на број жиро-рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153
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или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права (овде ЈН-10/2016), сврха: такса за ЗЗП; назив
наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту
права (овде ЈН – 10/2016), корисник: буџет Републике Србије.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138-167. Закона.
Упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права
Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, број 124/12) је прописано да
захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из
члана 156. Закона.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике
Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. Закона.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, прихватиће се:
1.Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона 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. Закона 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
(7) сврха: такса за 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 подносиоце захтева за
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна
трезора, а који се води у Управи за трезор (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.
19. НАРУЧИЛАЦ ЗАДРЖАВА ПРАВО ДА:
1. измени или допуни конкурсну документацију уколико се, у року предвиђеном за
достављање понуда, укаже потреба за тим, с тим што је дужан да све
новонастале измене или допуне конкурсне документације објави на Порталу
јавних набавки Управе за јавне набавке;
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2. одустане од вршења избора ако установи да ниједна понуда не одговара
захтевима из конкурсне документације или ако престане потреба за предметном
набавком.
20. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ
Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне
набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави
поступка, о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу.
Наручилац је дужан да лицу из претходног става, омогући увид у документацију и
копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од 2 (два)
дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл. 14.
Закона.

21. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА И ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
На основу извештаја о стручној оцени понуда, Наручилац доноси Одлуку о додели
уговора, у року одређеном у Позиву за подношење понуда, који не може бити дужи од
10 дана од дана отварања понуда.
Наручилац ће Одлуку о додели уговора објавити на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници у року од три дана од дана доношења.
Наручилац ће Уговор о јавној набавци доставити понуђачу коме је уговор додељен у
року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење Захтева за заштиту права.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
У случају да је поднета само једна понуда, Наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење Захтева за заштиту права, у складу са чл. 112 ст. 2 тачка 5
Закона.
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7. ОБРАСЦИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
7. 1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добараОпремање адреналин парка, број ЈН 404-307/2018-V.
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
Понуђач је уписан у Регистар понуђача

ДА НЕ (обавезно заокружити)

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
Конкурсна документација за јавну набавку добара мале вредности
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Величина предузеће
а) Микро б) Мало в) Средње г) Велико д) Физичко лице (заокружити!)
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
извршити подизвођач:

који

ће

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,
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потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.

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:

У прилогу понуде, достављамо СПОРАЗУМ групе понуђача број _______________ од
______2018. године (уписати) којим се, међусобно и према Наручиоцу обавезујемо на
извршење јавне набавке (ЈН број 404-307/2018-V – Опремање „Aдреналин парка“), а
који садржи све тачке члана 81, став 4. Закона, потписан од одговорних лица и оверен
званичним печатом сваког од понуђача.
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.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – јавна набавка добара мале вредности –
Опремање адреналин парка, број ЈН 404-307/2018-V
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a. Укупна вредност понуде
_____________________
без ПДВ-а
b.

ПДВ

c. Укупна вредност понуде
са ПДВ-ом
Рок важења понуде (минимум 30 дана)
Рок за извођење радова (минимум 45
дана) од дана закључења уговора.
Гарантни рок на опрему и радове
(минимум 2 године)

______________________
______________________

________дана од дана отварања понуде
_______ дана од дана закључења уговора
________од момента предаје објекта
коришћење;

на

У цену су урачунати трошкови транспорта, монтаже и смештаја радника.
Рок и начин плаћања: Давањем аванса ____% (највише до 30%) укупно плативог
износа за опрему и радове у року од 15 дана од дана закључења уговора а остатак у року
до 45 дана након примопредаје објекта.
Датум
____________________________

М. П.
Понуђач
________________________________

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.
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Попуните и печатом и потписом потврдите
да прихватате овај модел уговора
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ
ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ
Број: 404-307/2018-V
Дана, _______ 2018. год.
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
7.2. МОДЕЛ У Г О В О РА
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – ОПРЕМАЊЕ АДРЕНАЛИН

ПАРКА
Закључен у Сремској Митровици између:

1. Град Сремска Митровица, Градске управе за опште и заједничке послове и
имовину, ул. Светог Димитрија бр. 13. шифра делатности: 8411, матични број:
08898774, ПИБ:103935357, јединствени број корисника јавних средстава:66999; рачун:
840-26640-39, МФ-Управа за трезор, коју заступа в.д.начелник-а Мирослав Јокић,
спец.крим. (у даљем тексту: Наручилац) с једне стране, и
2.
________________________________________________________ул._________________бр.__,
шифра делатности: _______, матични број: ____________, ПИБ:_____________, рачун:
________________, банка _________________,кога заступа ____________________________ (у
даљем тексту: Добављач) с' друге стране.
и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима:
(1.Понуђач наступа са понуђачима из групе понуђача/ са подизвођачима
..................................., ул ........ из ............., који ће делимично извршити предметну
набавку, у делу:............................................................................................................;
2.Понуђач наступа са понуђачима из групе понуђача/ са подизвођачима
..................................., ул ........ из ............., који ће делимично извршити предметну
набавку, у делу:................................................................................................................).
ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „са подизвођачима“, ако
наступа
са подизвођачима прецртати „са понуђачима из групе понуђача“ и попунити
податке.
Напомена: Понуђач Модел уговора мора да попуни, парафира и овери печатом прву и све наредне
стране, а задњу страна потпише и овери печатом, чиме потврђује да је сагласан са садржином
модела уговора.

ПРЕАМБУЛА

Уговорне стране констатују:
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- Да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама („Сл.гл.РС“ бр.124/12, 14/15,
68/15) спровео поступак јавне набавке мале вредности добара – Опремање адреналин
парка, број ЈН 404-307/2018-V на основу Позива објављеног на Порталу јавних набавки
Управе за јавне набавке и на сајту Наручиоца дана __.06.2018. године;
- Да је Добављач доставио понуду број _________од _________(попунити) године која
одговара свим условима из Закона о јавним набавкама (“Сл. гл. РС“ бр. 124/12, 14,15,
68/15) и захтевима конкурсне документације;
- Да је Наручилац понуду Добављача бр._________од _________ (попунити).године
изабрао као најповољнију и донео Одлуку о додели уговора бр. ________од
_________.године, која је саставни део овог Уговора.
Члан 1.
Предмет овог Уговора je опремање адреналин парка, према јединичним ценама
из прихваћене понуде Добављача, која је саставни део овог уговора.
Члан 2.
Уговорена
цена за предмет уговора из
члана 1.
Износи
_______________ динара, без урачунатог ПДВ-а, односно _______________ динара са
урачунатим ПДВ-ом.
Члан 3.
Рок за испоруку и монтажу справа тече одмах по увођењу у посао. Увођење у
посао се сматра потписивање Уговора обе уговорне стране.
Рок за извођење радова је_______( минимум 45 дана) од дана закључења
уговора.
Добављач има право на продужење рока у случају настанка више силе, или таквих
сметњи које не стоје до кривице Добављача, а што мора констатовати Надзорни орган.
Члан 4.
Добављач се обавезује да предметну набавку изведе стручно и квалитетно, по
важећим техничким прописима, нормативима и стандардима и утврђеној динамици, као
и да поступа по налозима Комисије наручиоца.
Члан 5.
Плаћање предмета уговора, вршиће се на рачун Добављача број
___________________ код ____________________________банке, и то на следећи
начин: 30 % аванс у року од 15 дана од дана закључења уговора, остало у року од 45
дана од дана прмопредаје, са умањењем за припадајући део аванса.
Обавезује се Добављач да при закључењу Уговора а пре уплате аванса достави
Наручиоцу безусловну, бланко соло меницу за поврат аванса, менично овлашћење и
копију депо картона, са клаузулом „неопозива“, „без приговора“ и „на први позив
платива“ у висини аванса. Меница мора бити издата на рок који одговара року за
испоруку и монтажу. Меница ће бити враћена Добављачу одмах након опрадавања
аванса у складу са одредбама закљученог Уговора.
Члан 6.
Ако Добављач неиспуњењем уговорних обавеза, искључиво својом кривицом
или немаром, не изврши предмет уговора у року предвиђеном у члану 3. Овог Уговора,
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дужан је да плати Наручиоцу за сваки дан кашњења уговорну казну у висини од 2%0
(два промила) од вредности реализације уговора у закашњењу, с тим што укупан износ
овако уговорене казне не може прећи 5% (пет процената) од укупно уговореног износа
ууговорене вредности радова из члана 2. овог Уговора.

.
Члан 7.
Добављач је обавезан да предузме мере техничике заштите за ову врсту радова, у
свему према одредбама прописа о заштити на раду.
Члан 8.
Добављач је дужан омогућити наручиоцу сталан надзор над реализацијом
предмета уговора и контролу количине и квалитета употребљеног материјала.
Наручилац је дужан да обезбеди Комисију која ће вршити стручни надзор, и да
о томе писмено обавести Добављача.
Члан 9.
Гарантни рок на опрему и радове ______ (минимум 2 године) од момента
предаје објекта на коришћење;
Обавезује се Испоручилац да након примопредаје, а најкасније у року од 5
дана, достави безусловну, бланко соло меницу и за отклањање недостатака у гарантном
року, менично овлашћење и копију депо картона са клаузулом „неопозива“, „без
приговора“ и „на први позив платива“ у висини од 10% од укупно уговорене цене без
ПДВ-а, коју ће Наручилац вратити понуђачу 20 (двадесет) дана након истека гарантног
рока.
Менице морају бити регистроване у регистру меница Народне банке Србије, а
као доказ понуђач мора да достави и копију захтева за регистрацију меница, који је
оверен од пословне банке понуђача.
Добављач је дужан да о свом трошку отклони недостатке у току гарантног рока,
који су настали услед тога што се Добављач није придржавао својих обавеза у погледу
квалитета радова и материјала.
Члан 10.
За примопредају објекта образоваће се посебна Комисија састављена од
представника Наручиоца и Добављача.
Члан 11.
Саставни део овог Уговора је :
- Понуда Добављача из чл. 1. Овог уговора
- Меница за повраћај авансног плаћања.
- Меница за добро извршење посла
- Меница за отклањање грешака у гарантом року
Члан 12.
Евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, а у случају да их
не могу решити надлежан је стварно надлежни суд у Сремској Митровици.
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Члан 13.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка, од којих свака уговорна
страна задржава по 3 (три) примерка.

ЗА ДОБАВЉАЧА:

ЗА НАРУЧИОЦА:

_____________________________

_____________________________
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7.3. ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА
ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, БРОЈ ЈН 404307/2018-V
Табела бр. 1.
Ком.

1.Stubovi sa platformama
Deblo-crni bor- pocetna platfrma Avantura parka 6m min
debljina u panju 35 cm min na vrhu 20cm, Unapred
obradjeni useci za platforem I rupe za ankere, zasticeno
sa lanenim uljem I lak lazurom, deo koiji ide u beton
zasticen sa dva sloja bitumenozne zastite

1

platforme osmugaone, dijagonala 160cm , konstrukcija
cecni profil 60x40 toplocinkovan, deking crni bor,
impregniran pod pritiskom, I dva sloja lak lazrure, kosnici
drveni, srafovi za spoj sa deblom din 571 -16mm,
platforme se postavljaju na postojecem drvecu.

14

platforme osmugaona, dijagonala 350cm , konstrukcija
celicni profil 80x40 toplocinkovan, deking crni bor,
impregniran pod pritiskom, I dva sloja lak lazrure, kosnici
drveni, srafovi za spoj sa deblom din 571 -16mm, ogrda
od oblica I kanapa fi 22 i zaštitne mreže
sletna platforma za zip 250x90cm od celicnih profila
60x40 toplocinkovan, deking crni bor, impregniran pod
pritiskom, I dva sloja lak lazrure, kosnici drveni, srafovi za
spoj sa deblom din 571 -16mm,

1

stepenice od celicnih profila toplocinkovanih deking crni
bor, impregniran pod pritiskom, I dva sloja lak lazrure

1

temelji samci 130x130x130, armirani Q 188RA 8 na 20 cm
I Q188 u donjoj zoni, gornjoj I celom obimu, beton MB 20
,u temelje uracunati iskop I odvoz viska zemlje

1

info tabla sa mapom I pravilima parka 125x250cm, dve
borove oblice fi 160, blazujka 18 mm I krovic od borove
daske.

1

Цена по јединици
без ПДВ

Укупна цена без
ПДВ

2

Укупно без ПДВ:
Порез:
Укупно са ПДВ:

2.Oprema
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Sistem osiguranja Smart Belayili slican sistem, sa
dvokrakim konektorom sa integrisanim klizacimakoturacama za ZIP-Line, pilot bar- sipka za
oslanjanje/upravljanje. Sistem se sastoji od specijalnih
karabinjera koji komuniciraju jedan sa drugim uz pomoc
specijalne sajle koja je integrisna. Tako da dok je je jedan
karabinjer otvoren drugi je nemoguce otvoriti cime se
izbegava slucajno raskacinjanje sa zastite.Sistem se spaja
sa pojasom preko obrtnog karabinera i gurtne. Proizvod je
uskladjen sa sledecim standardima: En 354, a delovi
sistema sa En 355, EN 566, En 362:2008, EN 12278
pojas za celo teleo za decu. Pojas mora da poseduje i
pojaseve za ramena, gurtne oko nogu, ledja , struka i
ramena treba da budu postavljene radi udobnosti, Gurtne
oko nogu su samo podesavajuce. Razlicize velicine se
razlikuju po bojama radi lakseg snalazenja

6

Slem, je od polipropilenske robusne plastike otporne na
udarce, sa podesivom gurtnom za glavu i bradu, mestom
predvidjenim za lampu, traka za glavu treba da se skida i
da moze da se pere napravljena je od sinteticke koze,
otvori za ventilaciju, obim glave 48-58 cm u skladu sa EN
12492 i EN 397
Укупно без ПДВ:
Порез:
Укупно са ПДВ:

6

3.Prepreke donji nivo 8 kom
hodanje po balvanu min debljina balvana 14 cm,
balvan od crnog bora imtregniran I premazan
hibridnim rubijevim uljem
hodanje po sajli sa lijanama,

6

1

1

hodanje po diskovima od brezovog protivkliznog
spera , graviranog sa decijim motivima
horizontalna mreza

1

slack line
bacve za provlacenje

1
1

zid za penjanje u obliku zivotinje sa hvatovima

1

zip line sajla 12mm

1

Sajle za osiguranje sa stoperima I konektorima ,
obelezene termo-skuljajucim buzirom

8

1

Укупно без ПДВ:
Порез:
Укупно са ПДВ:
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4.Prepreke gornji nivo 8 kom
zig-zag hodanje po diskovima od brezovog
protivkliznog spera , graviranog sa decijim motivima
zid za penjanje sa rupama od brezovog spera
slack line
provlacenje kroz celicne krugove
visece oblice
viseci burici za gazenje
vertikalne oblice za gazenje
zip line sajla 12mm
Sajle za osiguranje sa stoperima I konektorima ,
obelezene termo-skuljajucim buzirom

1
1
1
1
1
1
1
1
8

Укупно без ПДВ:
Порез:
Укупно са ПДВ:

5.

Обука, брошуре
Цена без ПДВ:
Порез:
Цена са ПДВ:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1. Укупно стубови са платформама
2.Опрема
3.Препреке доњи ниво (8 комада)
4.Препрепе горњи ниво (8 комада)
5.Обука, брошуре
Укупно без ПДВ:
Порез:
Укупно са ПДВ:
Датум____________

М.П.

Потпис понуђача________________
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7.4. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну
набавку мале вредности добара, број ЈН 404-307/2018-V, Опремање адреналин парка,
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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7.5. 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 мале вредности добара број ЈН 404-307/2018-V – Опремање
адреналин парка, 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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7.6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О
ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊА И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА
ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

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 мале вредности број ЈН 404-307/2018-V– Опремање адреналин
парка, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине као да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

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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7.7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂАЧ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 75.
ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу дајем следећу:
И З Ј А В У
Понуђач.........................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке
добара мале вредности број ЈН 404-307/2018-V – Опремање адреналин парка, испуњава
све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане Конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2. Понуђач и његов законски заступник/заступници нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, нису осуђивани за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре;
3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије ( или стране државе када има седиште на њеној
територији);
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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7.8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ
ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу дајем следећу:
И З Ј А В У
Подизвођач......................................[навести назив подизвођача] у поступку јавне
набавке мале вредности добара број ЈН 404-307/2018-V – Опремање адреналин парка,
испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане Конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2. Подизвођач и његов законски заступник/заступници нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, нису осуђивани за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре;
3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије ( или стране државе када има седиште на њеној
територији);
Датум
________________

Подизвођач
М.П.

__________________

Напомена: Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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7.9. РЕФЕРНТНА ЛИСТА ИСПОРУЧЕНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ СПРАВA КОЈЕ
СУ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

Ред.
бр.

Референтни
наручилац

Предмет уговора

Број и датум
закључења
уговора

Вредност уговора
без ПДВ

Број постављених
адреналин паркова
(мин 3)

Напомена: Уз референтну листу доставити копије уговора и потврду референтног

наручиоца.

М.П.
Место и датум:

Одговорно лице понуђача
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