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1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.1 НАРУЧИЛАЦ
АНСАМБЛ НАРОДНИХ ИГАРА И ПЕСАМА СРБИЈЕ КОЛО
Београд, Митрополита Петра 8
интeрнeт стрaницa: www.kolo.rs
1.2 ВРСТA ПOСТУПКA
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
1.3 ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ број ЈН 01/19 су ДОБРА – „Набавка тонске опреме
и опреме за мониторинг“
1.4 Набавка се не спроводи по партијама
1.4 Нaбaвкa сe спрoвoди рaди закључења уговора
1.5 Није у питању резервисана јавна набавка
1.6 Нема електронске лицитације
1.7 Особе за контакт су: Ђурађ Савовић, mejl: djuradjsavovic@gmail.com
2) ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1 ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА
НАБАВКЕ
Набавка и испорука тонске опреме и опреме за мониторинг за потребне Ансамбла народних
игара и песама Коло. Опрема у потпиности мора да испуњава техничке захтеве, мора бити нова,
некоришћена и упакована у оригинал паковање.
Понуђач је у обавези да уз понуду достави изводе из каталога за сваки проивод понаособ. На изводима
морају бити наведене све минималне тражене техничке карактеристике. У супротном ће понуда бити
одбијена као неприхватљива.

Назив и ознака из општег речника набавке:
37320000 - Делови и прибор за музичке инструменте
1. ДИГИТАЛНИ МИКСЕР са 24 канала
24 аналогна улаза – максимално 48 канала 2x 2TR плус УСБ улаз
Тачскрин
USB 2.0 Interface
Мултитрек функција : максимално 34 x 34 дигитална канала
16 XLR излаза као AUX
Компресор на потенциометру
EQ на потенциометру
GainFinder-Function
Програмирање Sound Presets
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Parametric Ekvilajzer po 2 Dynamics по каналу
8 FX процесора
10x графички еквалајзер
20 AUX Buses: 8x mono, 6x stereo
Димензије максимално : 716 x 599 x 225 mm
Masa : максимално 17 kg
Укључен Nuendo Live software licence
Ком: 1
2. ЗВУЧНИЦИ 1
Звучници Димензије : максимално 15" + 1.4"
Снага : минимално 1000 W peak, 500 W RMS
Максимална осетљивост: 132 dB
Фреквентни опсег : 50 - 20,000 Hz
Дисперзија: 90° x 60°
Два интерна канала са XLR, TRS и RCA inputs
4-степени вентилатор за хлађење
Димензије максимално (W x H x D): 455 x 700 x 378 mm
Маса : максимално 19.3 kg
Ком: 4
3. ЗВУЧНИЦИ 2
Звучници Димензије : максимално 12" + 1.4"
Снага: минимално 1000 W peak, 465 W RMS
Максимална осетљивост: 132 dB
Фреквентни опсег : 52 - 20,000 Hz
Дисперзија : 90° x 60°
Два интерна канача са XLR, TRS и RCA inputs
4-степени вентилатор за хлађење
Димензије максимално (W x H x D): 376 x 601 x 348 mm
Маса : максимално 15.8 kg
Ком: 4
4. ОЗВ. ЗА ВИОЛИНУ














Намењен за гудачке инстурменте
Модуларни дизајн
Карактеристика : cardioid
Фреквентни опсег: 40 - 20,000 Hz
Променљивиi low-cut филтер sa 80 Hz
Импеданца : 200 ohms
Осетиљивост: 159 dB
-49 dB (3.5 mV) re 1V at 1 PA
Напајање : 11 - 52 V phantom power
Kaбл: минимум 4 m
Променљиви XLR phantom адаптер
Димензије: максимално 37.8 x 12.2 mm
Маса: минимално 14.5 g
Ком: 5
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5. ПИКАП ЗА ВИОЛОНЧЕЛО
- Специјално дизајнирани пикап за виолончело – избор на понуђачу
- Ком:1
6. ПИКАП ЗА КОНТРАБАС
- Специјално дизајнирани пикап за контрабас – избор на понуђачу
- Ком: 1
7. ПИКАП ЗА КЛАРИНЕТ
- Без микрофоније
- Погодан за конекцију на било који бежични систем
- Ком: 1
.
8. БЕЖИЧНИ ПРЕНОС
ATW-R2100b ресивер
ATW-T210a UniPak трансмитер
Аутоматско скенирање фреквенција
„Tone Lock™ squelch function fights interference“
Ком: 1
9. Stalak za zvučnike
Од алуминијума
Боја:црна
Домензије : максимално од 125 cm до максимално 195 cm
Носивост: минимално 25 kg
Пречник цеви : 35 mm
Димензије : минимално 104 x 12 x 12 cm
Ком: 6
10. ADAM HALL K4IPR0300 или одговарајући
Ком: 10
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11. ADAM HALL K3 MMF 1000 или одговарајући
Ком: 40
12. СТРУЈНИ КАБЛ КОТУР 25m
Ком: 5
13. СТРУЈНИ КАБЛ УТИЧНИЦА 8 PORT RACK PROF
Професионални алуминијумски разводник за RACK MOUNT MONTAZU
Ком: 5
14. ПРЕДПОЈАЧАЛО ЗА ВИОЛОНЧЕЛО
Ком: 1
15. ПРЕДПОЈАЧАЛО ЗА ВИОЛОНЧЕЛО
5 нивоа контроле фреквенције улазног магнета
3 начина напајања: преко батерије 9v, преко миксера 48v phantom, преко ac адаптера
Ком: 1
16. ПРОФЕСИОНАЛНИ МУЛТИКОР КАБЛ СА 8 ПАРИЦА 15 M
Ком: 3
У понуђену цену добара морају бити урачунати трошкови узорака, испоруке, утовара
и истовара, царина, утовар, истовар, претовар, путарине, радна снага и остало.
Никакви додатни трошкови на рачун Наручиоца неће бити уважени.
3) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
3.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ из Члана 75. Закона о јавним набавкама
Понуђач, подизвођач и сваки члан групе мора да испуни следеће услове:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
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;
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;
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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 нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). Изјава ОБРАЗАЦ 6 конкурсне
документације.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава из тачке 4. мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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.
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 или
подизвођач којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог
услова.
3.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ из Члана 76. Закона о јавним набавкама
1) Да располаже неопходним финансијским капацитетом и то:
- да није био у блокади у последњих шест календарских месеци пре месеца објављивања
односно слања јавог позива (месец у коме је објављен јавни позив се не рачуна);
Овај услов мора самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или
са подизвођачима, односно овај услов може да испуни група понуђача заједно.

3.3ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ Члана 75. и члана 76. Закона о
јавним набавкама
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра надлежног органа;
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Потврде надлежног суда, односно надлежне
полицијске управе
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење Основног суда на чијем
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или
огранка страног правног лица (за кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана
казна или казна затвора до 10 и 10 година) и уверење Вишег суда (за кривична дела за која је
као главна казна предвиђена казна затвора преко 10 година), којим се потврђује да правно лице
није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене
евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети
према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач
има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и
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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) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Потврде надлежног пореског органа и
организације за обавезно социјално осигурање или потврде надлежног органа да се понуђач
налази у поступку приватизације.
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и
уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у
поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда
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 нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). Изјава ОБРАЗАЦ 6 конкурсне
документације.
5) Да располаже неопходним финансијским капацитетом понуђач доказује достављањем:
- копије потврде Народне банке о броју дана неликвидности у периоду од шест
календарских месесеци од месеца у коме је објављен јавни позив за подношење понуда
(месец у коме је објављен јавни позив се не рачуна)

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може
пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу
извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал
или оверену копију свих или појединих доказа.
ВАЖНО
Испуњеност свих услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, осим услова из члана 75.
став 1. тачка 5) овог закона, доказује достављањем ИЗЈАВЕ из конкурсне документације, ОБРАЗАЦ 1 и ОБРАЗАЦ 1А у случају понуде са подизвођачем којом под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку
јавне набавке из чл. 75 и 76. Закона, дефинисане законом и 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(ОБРАЗАЦ 1).
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву
подизвођача (ОБРАЗАЦ 1А), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену
печатом.
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Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих
или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа.
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
4) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
4.1.ЈЕЗИК
Понуда мора бити састављена на српском језику.
Сва документација која се односи на понуду мора бити на српском језику односно
преведена на српски језик.
Угoвoр ће бити потписан у верзији на српском језику.
4.2 ИЗРАДА ПОНУДЕ
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 (пошиљке) обавезно навести назив/пословно име и адресу
понуђача, особу за контакт и број телефона за контакт.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој
понуди.
На свим обрасцима на крају стоји упутство о попуњавању конкретног обрасца
4.3 НАЧИН И РОК ДОСТАВЕ ПОНУДЕ
Понуду доставити непосредно или путем поште на адресу Наручиоца: Ансамбл народних
игара и песама Коло, Београд, Митрополита Петра 8, са назнаком:
- "ПОНУДА за јавну набавку ДОБАРА- ЈН 01/19 - „Набавка тонске опреме и
опреме за мониторинг“ – НЕ ОТВАРАТИ”,
Понуда се сматра благовременом ако је Наручилац исту примио најкасније
11.07.2019. године, 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 наручилац ће понуђачу
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат
пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити,
сматраће се неблаговременом.
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4.4 ОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ
ПОСТУПАК ОТВАРАЊА ПОНУДА
Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда,
11.07.2019. године, у 12:30 часова, на адреси Наручиоца, : Ансамбл народних игара и
песама Коло, Београд, Митрополита Петра 8.
Отварање понуда је јавно и отварању може присуствовати свако заинтересовано
лице.
У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени
представници понуђача.
Представник понуђача дужан је да службенику за јавне набавке уручи оригинални
примерак писаног овлашћењa за учешће у поступку отварања понуда.
Писано овлашћење мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и
потписано од стране одговорног лица понуђача или оверено пред судским или управним
органом, јавним бележником или другим надлежним органом државе на чијој територији
понуђач има седиште. У супротном представник понуђача ће се третирати као посматрач.
После спроведеног поступка отварања понуде (где ће се прегледати и узорци),
комисија ће сачинити записник и приступити стручној оцени понуде.
4.5 САДРЖИНА ПОНУДЕ
ПРИЛОГ БР. 1 - СПОРАЗУМ групе понуђача, у складу са чланом 81. став 4. ЗЈН, којим
се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.
(Доставља се уколико је у питању заједничка понуда)
ПРИЛОГ БР. 2 - Бланко соло меница, за озбиљност понуде, регистрована у Регистру
Народне банке Србије са меничним овлашћењем, на износ 10% врeднoсти пoнудe без ПДВ, која
ће бити наплаћена у случају да:
- понуђач измени или опозове понуду за време трајања важности понуде, без сагласности
наручиоца,
- понуђач, после доношења одлуке о додели уговора и пријема потписаног уговора од
стране наручиоца, не потпише уговор у року од 5 дана, или одбије да потпише уговор,
- понуђач није доставио тражену бланко соло меницу за добро извршење уговорне обавезе.
Понуђач је, обавезан да уз меницу достави и копију картона депонованих потписа (пожељно
је да копија картона буде оверена на дан достављања понуде), којом се доказује да је
лице које потписује бланко соло меницу и менично овлашћење, овлашћено за потписивање и
да нема ограничења за исто, оргинал или копију захтева за регистрацију меница и менично
овлашћење ( тачка 6) Конкурсне документације).
ПРИЛОГ БР. 3: копије потврде Народне банке о броју дана неликвидности у периоду од
шест календарских месесеци од месеца у коме је објављен јавни позив за подношење понуда
(месец у коме је објављен јавни позив се не рачуна)
ПРИЛОГ БР. 4: ИЗВОДИ ИЗ КАТАЛОГА ИЗ ТАЧКЕ 2.1 КОНКУРНСЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
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ОБРАЗАЦ 1 - ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОНУЂАЧА, ПОД
ПУНОМ МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
OБРАЗАЦ 1а - ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА,
ПОД ПУНОМ МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ (уколико је у
питању понуда са подизвођачем)
ОБРАЗАЦ 2 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ОБРАЗАЦ 4 - МОДЕЛ УГОВОРА
ОБРАЗАЦ 5 - ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
ОБРАЗАЦ 6 - ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ
ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА,
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И НАКНАДЕ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ И ДА
НЕМА ЗАБРАНЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ
ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
4.6 ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА – НИЈЕ ДОЗВОЉЕНА
4.7 ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ 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: Ансамбл народних
игара и песама Коло, Митрополита Петра 8, Београд:
„Измена понуде за јавну набавку ДОБАРА– „Набавка тонске опреме и опреме
за мониторинг“, ЈН 01/19, - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку ДОБАРА– „Набавка тонске опреме и опреме
за мониторинг“, ЈН 01/19, или
„Опозив понуде за јавну набавку ДОБАРА– „Набавка тонске опреме и опреме
за мониторинг“, ЈН 01/19
Или
„Измена и допуна понуде за јавну ДОБАРА– „Набавка тонске опреме и опреме
за мониторинг“, ЈН 01/19.
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.
4.8 УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА У ПОНУДАМА
Уколико понуђач или група понуђача ангажује подизвођача, дужни су да наведу, у
својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача;
Проценат од укупне вредности набавке, који ће понуђач, поверити свим
подизвођачима (једном или уколико је више подизвођача), не може бити већи од 50%
укупне вредности набавке.
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.
Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде наведе да ли ће извршење предметне
набавке, делимично поверити подизвођачу и дужан је да у Обрасцу понуде наведе све
тражене податке за подизвођача, као и проценат укупне вредности набавке који ће
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поверити подизвођачу, који не може бити већи од 50%, и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача.
Све остале обрасце у понуди и уговор са Наручиоцем, без обзира на број
подизвођача, попуњава, печатом оверава и потписује понуђач. Понуђач у потпуности
одговара за извршење уговореног посла Наручиоцу, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то
дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се
извршава преко тог подизвођача.
Наручилац је дужан да омогући понуђачу да приговори на захтев подизвођача
наведен у претходном ставу ако потраживање није доспело.
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у
супротном Наручилац ће реализовати средства обезбеђења и раскинути уговор, осим ако
би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на
страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако
то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну
сагласност Наручиоца.
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.
4.9 ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
Понуду може поднети и група понуђача.
Понуђач који је поднео понуду самостално не може истовремено учествовати у заједничкој
понуди, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде навести све учеснике у заједничкој
понуди.
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 наведене у тачки 3.1 конкурсне документације.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
У складу са чланом 81. став 4. тач. 1) и 2) Закона о јавним набавкама, саставни део заједничке
понуде је СПОРАЗУМ којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке а који садржи:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Потребно је да СПОРАЗУМ буде заведен, потписан од стране овлашћених лица чланова
групе и оверен печатом.
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.
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4.10 ЦЕНА
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.
Уколико понуђач није порески обвезник ПДВ није потребно попунити износ са ПДВ.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима.
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајно ниске цене.
Неуобичајено ниска цена у смислу Закона о јавним набавкама је понуђена цена која значајно
одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне
набавке у складу са понуђеним условима.
Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајно ниску цену захтеваће од понуђача
детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у свему према
члану 92. Закона о јавним набавкама.
4.11 НАЧИН ПЛАЋАЊА
У износу од 100% у року од 15 до 45 дана од дана записника о примопредаји добара и
достављања уредног рачуна од стране Понуђача.
Сва плаћања ће се вршити у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама(„Сл. гласник РС” бр. 119/2012).
4.12 РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА
Рок за испоруку свих добара који су предмет набавке не може бити дужи од 7 календарских
дана од дана закључења уговора, уплате аванса и писменог налога Наручиоца. Писмени
налог наручиоца мора да садржи побројане све величине добара.
4.13 ВАЖНОСТ ПОНУДЕ
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде.
Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуда.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити одбијена.
У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (нпр: око, оквирно, од-до и сл.),
иста ће се сматрати неприхватљивом.
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.
4.14 СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Приликом доставе понуде:
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група
понуђача је у обавези су да уз понуду доставе у корист Наручиоца:
1. Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде - Бланко соло меницу регистровану у
Регистру Народне банке Србије, потписану од стране лица овлашћеног за заступање Понуђача,
са печатом Понуђача, уз коју се доставља једнократно менично овлашћење, да се меница може
попунити до 10% од вредности понуде без ПДВ, у случају да:
- понуђач измени или опозове понуду за време трајања важности понуде, без
сагласности наручиоца,
- понуђач, после доношења одлуке о додели уговора и пријема потписаног уговора
од стране наручиоца, не потпише уговор у року од 5 дана, или одбије да потпише уговор,
- понуђач није доставио тражену бланко соло меницу за добро извршење уговорне.
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Понуђач је, обавезан да уз меницу достави и копију картона депонованих потписа
(пожељно је да копија картона буде оверена на дан достављања понуде), којом се доказује
да је лице које потписује бланко соло меницу и менично овлашћење, овлашћено за потписивање
и да нема ограничења за исто, оргинал или копију захтева за регистрацију меница и менично
овлашћење.
Уколико то не учини Наручилац ће одбити понуду као неприхватљиву.
У случају доделе уговор, понуђач је дужан да, у складу са моделом уговора, достави :
1. Бланко соло меницу регистровану у Регистру Народне банке Србије, потписану од стране
лица овлашћеног за заступање Понуђача, са печатом Понуђача уз коју се доставља једнократно
менично овлашћење, да се меница може попунити до 10% од динарске вредности уговора без
ПДВ, за добро и квалитетно извршење уговорне обавезе са роком важности 20 дана дужим
од рока извршења уговорне обавезе.
Понуђач је, обавезан да уз меницу достави и копију картона депонованих потписа оверену на
дан достављања менице, којом се доказује да је лице које потписује бланко соло меницу и
менично овлашћење, овлашћено за потписивање и да нема ограничења за исто и оргинал или
копију захтева за регистрацију меница.
Уколико то не учини Наручилац има право да раскине уговор и наплатиће меницу за
озбиљност понуде.
4.15 ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
4.16 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ И КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ
Заинтересовано лице може, у писаном облику 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 пет дана пре истека
рока за подношење понуде.
Све додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде заинтересована лица
могу тражити у писаном облику и то најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење
понуда.
Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чл. 20. Закона о
јавним набавкама.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева писаним путем одговорити
заинтересованом лицу и објавити на Порталу јавних набавки.
Питања треба упутити путем поште, на адресу Ансамбл народних игара и песама Коло,
Митрополита Петра 8, Београд, са назнаком: „Захтев за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације ЈН 01/19“, или електронском поштом на адресу:
djuradjsavovic@gmailcom
Тражење додатних информација и појашњења телефоном, у вези са конкурсном
документацијом и припремом понуде, није дозвољено.
4.17 ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
У било ком моменту, пре крајњег рока за подношење понуда Наручилац може било на
сопствену иницијативу, или као одговор на питање тражен од стране заинтересованог лица - да
измени или да допуни конкурсну документацију.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока
за подношење понуда, продужиће рок за подношење понуда и објавити обавештење о
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продужењу рока за подношење понуда, а измене односно допуне ће бити објављене на Порталу
Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца.
У случају продужења рока за отварање понуда сва права и обавезе Наручиоца и понуђача које
су подлегале претходном крајњем року за подношење понуда, ће подлегати том продуженом
крајњем року за подношење понуда.
4.18 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.
4.19 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДOДEЛУ УГOВOРA је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
4.20 ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ
ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
У случају да два или више понуђача понуди исту цену, уговор ће бити додељен понуђачу
који је понудио краћи рок испоруке.
У случају да је понуђен исти горе наведени поткритеријум уговор ће бити додељен понуђачу
који је понудио дужи рок плаћања.
4.21 ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА О ОБАВЕЗИ ПРОПИСАНОЈ ЧЛАНОМ 75.
СТАВ 2. Закона о јавним набавкама
Понуђачи су дужни да у понуди изричито наведу:
а) да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада и заштити животне средине,
б) да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
Изјаву као саставни део понуде, у облику ОБРАЗЦА 6, доставља се потписана од стране
овлашћеног лица понуђача и оверену печатом понуђача.
У случају понуде без и са подизвођачем, изјаву потписује понуђач, а у случају заједничке
понуде изјаву потписују сви чланови групе понуђача из СПОРАЗУМА.
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
4.22 ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде.
Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
Наручиоца накнаду трошкова.
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У случају обуставе потупка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац
ће понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су изграђени у складу са
техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
4.23 КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, сноси понуђач.
4.24 ОБАВЕШТАВАЊЕ ПОНУЂАЧА О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА
Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора, је 10 (десет) дана од дана јавног
отварања понуда.
4.25 ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од
осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о
јавним набавкама.
У складу са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона о јавним набавкама, уколико је поднета само
једна понуда, Наручилац може закључити уговор и пре истека рока за подношења захтева за
заштиту права.
Наручилац ће изабраног понуђача благовремено обавестити о настанку законских услова за
потписивање уговора (одмах по настанку услова, односно по протеку рока за подношење
захтева за заштиту права) и позвати га да приступи закључењу уговора.
Изабрани понуђач је дужан да у року од пет дана се одазове позиву и потпише уговор.
У случају одустајања или неодазивања позиву за закључење уговора, Наручилац има
право да закључи уговор о набавци са понуђачем који је следећи на утврђеној ранг листи
а понуђач који је одбио да закључи уговор добиће негативну референцу.
Разлози због којих се може одустати од доделе уговора: Наручилац задржава право да обустави
поступак у складу са чланом 109. Закона.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који
се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети
поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком
због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.
Уговор који ће изабраном понуђачу бити достављен на потпис, биће истоветан са попуњеним
Обрасцем 3 - МОДЕЛОМ УГОВОРА, који је саставни део конкурсне документације осим
евентуалних техничких корекција.
Наглашавамо да је Понуђач дужан да ПОТПИШЕ и ПЕЧАТИРА последњу страну Модела
уговора који садржи све елементе, па ће, после доношења одлуке о додели уговора бити попуњен у
складу са понудом понуђача, потписан од стране наручиоца а затим, достављен понуђачу на
потпис и завођење у законском року.
Понуђач коме је додељен уговор је дужан да уговор потпише и заведе га најкасније у року од 5
дана од дана пријема, као и да све примерке достави наручиоцу на завођење. Датум под којим је
уговор заведен код наручиоца сматра се даном закључења уговора.
Уколико то не учини понуда ће бити одбијена као НЕПРИХВАТЉИВА.
За понуђача који подноси понуду самостално, или са подизвођачем, Модел уговора, потписује
одговорно лице понуђача, а за понуду групе понуђача образац, потписује одговорно лице
овлашћеног члана групе понуђача из СПОРАЗУМА осим ако СПОРАЗУМОМ није друкчије
одређено
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4.26 ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које има
интерес да закључи конкретан уговор о јавној набавци, у складу са одредбама чл. 148. до 159.
ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, на адресу Ансамбл народних игара и песама
Коло, Митрополита Петра 8, Београд, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране
наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне
набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца 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 за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће се благовременим
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
Одредбе ст. 3. и 4. овог члана не примењују се у случају преговарачког поступка без
објављивања позива за подношење понуда, ако подносилац захтева или са њим повезано лице
није учествовао у том поступку.
После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о
признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту
права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у
поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу
оквирног споразума у складу са чланом 40а овог закона.
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 захтева из ст. 3. и 4. овог члана, 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.
УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем
тексту: Закон) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о
уплати таксе из члана 156. ЗЈН.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати
таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, ппихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је
налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. *
Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од
стране Министарства финансија - Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је
налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту
права;
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(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата
таксе;
(10)
потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који
садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и
оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних
наведених под (1) и (10), за 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.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос:

Примерак правилно попуњеног налога за уплату:

НАПОМЕНА: Посебно је значајно да се у пољу „сврха уплате“ подаци упишу оним редоследом
како је то приказано у горе наведеним примерима. У пољу „позив на број“ уписује се број или
ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, али је препорука да се у
овом пољу избегава употреба размака и знакова, као што су: ( ) I \ / „ « * и сл.
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„Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике
Србије уплати таксу од:
1)
60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
без објављивања позива за подношење понуда;
2)
120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако
процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;
3)
250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако
је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;
4)
120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и
ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;
5)
120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и
ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара,
уколико је набавка обликована по партијама;
6)
0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем
је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та
вредност већа од 120.000.000 динара;
7)
0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно
понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси
након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.”.
Овим вас обавештавамо да се уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из
иностранства може извршити на девизни рачун Министарства финансија - Управе за трезор
НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ:
Народна банка Србије (НБС)
11000 Београд, ул. Немањина бр. 17
Србија
SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX
НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ:
Министарство финансија Управа за трезор ул. Поп Лукина бр. 7-9 11000 Београд
IBAN: RS 35908500103019323073
НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о
плаћању - „детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT): - број у поступку јавне
набавке на које се захтев за заштиту права односи и назив наручиоца у поступку јавне набавке.
У прилогу су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD.
SWIFT MESSAGE MT103 - EUR
FIELD 32A:
VALUE DATE - EUR- AMOUNT
FIELD 50K:
ORDERING CUSTOMER
DEUTDEFFXXX DEUTSCHE BANK AG, F/M T AUNU S
FIELD 56A:
ANLAGE 12 GERMANY
(INTERMEDIARY)
FIELD 57A:
/DE20500700100935930800
(ACC. WITH BANK)
NBSRRSBGXXX
NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF
SERBIA - NBS BEOGRAD, NEMANJINA 17 SERBIA
FIELD 59: (BENEFICIARY)
/RS35908500103019323073 MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR POP LUKINA7-9 BEOGRAD
FIELD 70:
DETAILS OF PAYMENT
SWIFT MESSAGE MT103 - USD
FIELD 32A:
VALUE DATE - USD- AMOUNT
FIELD 50K:
ORDERING CUSTOMER
BKTRUS33XXX
FIELD 56A:
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY AMERICAS, NEW
(INTERMEDIARY)
YORK 60 WALL STREET UNITED STATES
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FIELD 57A:
(ACC. WITH BANK)
FIELD 59: (BENEFICIARY)
FIELD 70:

NBSRRSBGXXX
NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF
SERBIA - NB BEOGRAD, NEMANJINA 17 SERBIA
/RS35908500103019323073 MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR POP LUKINA7-9 BEOGRAD
DETAILS OF PAYMENT
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5) ОБРАСЦИ
ИЗЈАВА ПОД КРИВИЧНОМ И МАТЕРИЈАНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ЈН 01/19
ОБРАЗАЦ 1
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке ЈН 01/19 - „Набавка тонске опреме и опреме за мониторинг“,
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 нису осуђивани 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;
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);
Место:_____________
Понуђач:
Датум:_____________

М.П.

_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
За групу понуђача:
____________________________ , ___________________________________, МП
(име и презиме одговорног лица)

(потпис)

____________________________ , ___________________________________, МП
(име и презиме одговорног лица)

(потпис)

____________________________ , ___________________________________, МП
(име и презиме одговорног лица)

(потпис)
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ОБРАЗАЦ 1А
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________[навести
назив
подизвођача] у поступку јавне набавке ЈН 01/19 - „Набавка тонске опреме и опреме за
мониторинг“, испуњава све услове из чл. 75. 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 нису осуђивани 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;
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).

Место:_____________
Подизвођач:
Датум:_____________

М.П.

_____________________

Напомена:Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
За подизвођаче:
____________________________ , ___________________________________, МП
(име и презиме одговорног лица)

(потпис)

____________________________ , ___________________________________, МП
(име и презиме одговорног лица)

(потпис)

____________________________ , ___________________________________, МП
(име и презиме одговорног лица)

(потпис)
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
ОБРАЗАЦ 2
ПОНУДА
Понуда број_____________ од__________________
„Набавка тонске опреме и опреме за мониторинг“.
Понуда се подноси: (заокружити)
а) самостално
б) понуда са подизвођачем

за јавну набавку ЈН 01/19 -

в) заједничка понуда

А) Пословно име/назив понуђача:_______________________________________________
Адреса и седиште понуђача:_____________________________________________________
матични број:___________________
ПИБ: ________________
Лице уписано у регистар понуђача ДА
НЕ (заокружити)
Овлашћено лице: _______________________________________
Особа за контакт: _______________________________________
Број телефона:_____________________
Tелефакс: __________________
mail:_________________________________
Број рачуна понуђача:________________________________________
Б) Навести податке о подизвођачима (уколико понуђач подноси понуду са
подизвођачем/подизвођачима):
Подизвођач: _________________________________________________________,
Адреса и седиште подизвођача:__________________________________________ ,
матични број:___________________
, ПИБ:_____________________,
Лице уписано у регистар понуђача ДА
НЕ (заокружити)
овлашћено лице:_________________________________________,
број телефона:_____________________,
mail:-____________ , број рачуна:____________________________________ .
Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ___%.
Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу :
_______________________________________________________________________
Подизвођач: _________________________________________________________
Адреса и седиште подизвођача:__________________________________________ ,
матични број:___________________
, ПИБ:_____________________,
Лице уписано у регистар понуђача ДА
НЕ (заокружити)
овлашћено лице:_________________________________________,
број телефона:_____________________,
mail:-____________ , број рачуна:____________________________________ .
Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ___%.
Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу :
_______________________________________________________________________
Подизвођач: _________________________________________________________
Адреса и седиште подизвођача:__________________________________________ ,
матични број:___________________
, ПИБ:_____________________,
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Лице уписано у регистар понуђача ДА
НЕ (заокружити)
овлашћено лице:_________________________________________,
број телефона:_____________________,
mail:-____________ , број рачуна:____________________________________ .
Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ___%.
Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу:
_______________________________________________________________________
НАПОМЕНА: Проценат укупне вредности јавне набавке, који понуђач поверава
подизвођачу, не може бити већи од 50%, односно ако понуђач поверава извршење јавне
набавке већем броју подизвођача, проценат укупне вредности које понуђач поверава
подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 50%.
У СЛУЧАЈУ ПОТРЕБЕ ДОДАТИ ПОДИЗВОЂАЧЕ.
Б) Навести податке чланова групе у заједничкој понуди (уколико се подноси
заједничка понуда):
Пословно име/назив овлашћеног члана групе:
_____________________________________________________________________________
Адреса и седиште овлашћеног члана групе:_______________________________________
Матични број:___________________ ПИБ: ________________
Лице уписано у регистар понуђача ДА
НЕ (заокружити)
Овлашћено лице: _______________________________________
Особа за контакт:_______________________________________
Број телефона:_____________________
Tелефакс: __________________
mail:_________________________________
Број рачуна члана групе:________________________________________
Пословно име/назив члана групе:________________________________________________
Адреса и седиште члана групе:___________________________________________________
Матични број:___________________ ПИБ: ________________
Лице уписано у регистар понуђача ДА
НЕ (заокружити)
Овлашћено лице: _______________________________________.
Особа за контакт: _______________________________________
Број телефона:_____________________
Tелефакс: __________________
mail:_________________________________
Број рачуна члана групе:________________________________________
Пословно име/назив члана групе:________________________________________________
Адреса и седиште члана групе:___________________________________________________
Матични број:___________________ ПИБ: ________________
Лице уписано у регистар понуђача ДА
НЕ (заокружити)
Овлашћено лице: _______________________________________.
Особа за контакт: _______________________________________
Број телефона:_____________________
Tелефакс: __________________
mail:_________________________________
Број рачуна члана групе:________________________________________
У СЛУЧАЈУ ПОТРЕБЕ ДОДАТИ ЧЛАНОВЕ ГРУПЕ.
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Р.Б.

1

ОПИС

ЈЕДИНИЦА КОЛИЧИНА
МЕРЕ

ДИГИТАЛНИ
МИКСЕР са 24
канала

ком

1

2

ЗВУЧНИЦИ 1

ком

4

3

ЗВУЧНИЦИ 1

ком

4

ОЗВ. ЗА ВИОЛИНУ

ком

5

5

ПИКАП ЗА
ВИОЛОНЧЕЛО

ком

1

6

ПИКАП ЗА
КОНТРАБАС
ПИКАП ЗА
КЛАРИНЕТ

ком

1

ком

1

ком

1

ком

6

ком

10

ком

40

ком

5

ком

5

7
8

4

БЕЖИЧНИ
ПРЕНОС

9

Stalak za zvučnike

10

ADAM HALL
K4IPR0300 или
одговарајући

11

ADAM HALL K3
MMF 1000 или
одговарајући

12

СТРУЈНИ КАБЛ
КОТУР 25m

13

СТРУЈНИ КАБЛ
УТИЧНИЦА 8
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ЦЕНА ПО
ЈЕДИНИЦИ МЕРЕ
без ПДВ

УКУПНО без ПДВ

PORT RACK
PROF
14

ПРЕДПОЈАЧАЛО
ЗА ВИОЛОНЧЕЛО

14

1

ком

1

ком

3

ПРЕДПОЈАЧАЛО
ЗА КОНТРАБАС

16

ком

ПРОФЕСИОНАЛНИ
МУЛТИКОР КАБЛ
СА 8 ПАРИЦА 15 M

УКУПНО БЕЗ ПДВ
ПДВ
УКУПНО СА ПДВ
1. Важност понуде износи ____ дана од дана отварања понуда (не краћи од 30 дана).
2. Рок испоруке: у року од ______ календарских дана од потписивања уговора, уплате
аванса и писменог налога Наручиоца. (не може бити дуже од 7 календарских дана).
3. Место испоруке: франко Ансамбл Народних игара и песама Коло, Митрополита Петра 8,
Београд
4. Начин плаћања:
У износу од 100% у року од 15 до 45 дана од дана записника о примопредаји добара и
достављања уредног рачуна од стране Понуђача.
Сва плаћања ће се вршити у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза
у комерцијалним трансакцијама(„Сл. гласник РС” бр. 119/2012).
У понуђену цену су урачунати сви зависни трошкови укључујући царине, монтажу,
испоруку, утовар, истовар, претовар, путарине и слично.
Понуђачи који нису у систему ПДВ не попуњавају поља предвиђена за ПДВ.
Цена је фиксна и не може се мењати до извршења уговора.
Датум: _______________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
_____________________________________

МП

ПОТПИС
__________________________________
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МОДЕЛ УГОВОРА
ОБРАЗАЦ 4
УГОВОР
1. Ансамбла народних игара и песама Србије ,,КОЛО“, Београд, Митрополита Петра
8, ПИБ: 101726857, МБ: 7032773, који заступа директор Владимир Декић, (у даљем
тексту: Купац),
и
2.

__________________________________________________________________________
___, (седиште улица и број) ________________________________, ПИБ
_____________, матични број ___________, рачун брoj
______________________________________ отворен код пословне банке

_______________________________________, које заступа
_______________________________, (у даљем тексту: Продавац)
УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ:
- Да је Купац у својству Наручиоца у поступку јавне набавке мале вредности ЈН 01/19 „Набавка тонске опреме и опреме за мониторинг“, извршио прикупљање понуда за
јавну набавку горива;
- Да је Продавац у својству Понуђача доставио Понуду број ______________ од
__.__.2019. године;
- Да је Купац, Одлуком о додели уговора, број одлуке _________ од __.__.2019. године,
изабрао понуду Продавца као најповољнију;
(попуњава Купац)
- Продавац ће уговорне обавеза извршити са
____________________________________, место ___________________ улица и
број________________________________, (подизвођач/ члaн групе)
____________________________________, место ___________________ улица и
број________________________________. (подизвођач/ члан групе)

I

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.
Предмет уговора је купопродаја и испорука тонске опреме и опреме за мониторинг за
уметнички ансамл Купца, у свему у складу са техничким описом конкурсне
документације јавне набавке ЈН 01/19 и понуде Продавца број _______ од ___.___.2019.
године, који су саставни део уговора.
Члан 2.
Уговорне стране су сагласне да је вредност уговора за износи ________________
(словима: ___________________________________) РСД без ПДВ-а, , односно
_____________________ (словима: _______________________________) РСД са ПДВ-ом.
У понуђену цену су урачунати сви зависни трошкови укључујући царине, монтажу,
испоруку, утовар, истовар, претовар, путарине, царину и слично.
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Цена је фиксна и не може се мењати до извршења уговора.

Члан 3.
Продавац се обавезује да Купцу испоручи добра из члана 1. Уговора у року од __________
календарских дана од дана закључења уговора закључења уговора и писменог налога
Купца.
Продавац је у обавези да уговорена добра испоручи у целости по квантитету и квалитету а
у складу са Понудом Продавца број _____ од ___.___.2019. године.
Продавац је дужан да испоруку изврши на франко Ансамбл народних игара и песама
Коло, Митрополита Петра 8, Београди и да обезбеди истовар.
Члан 4.
Након испоруке добара биће састављен записник о примопредаји добара.
Записник о примопредаји добара ће потписати овлашћено лице Продавца и овлашћено
лице Купца.
II НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 5.
У износу од 100% у року од 15 до 45 дана од дана записника о примопредаји добара и
достављања уредног рачуна од стране Понуђача.
Сва плаћања ће се вршити у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама(„Сл. гласник РС” бр. 119/2012).
Члан 6.
Продавац се обавезује да истовремено или најкасније у року од 3 дана од дана обостраног
потписивања уговора преда Купцу бланко соло меницу регистровану у Регистру Народне
банке Србије, потписану од стране лица овлашћеног за заступање Понуђача, са печатом
Понуђача уз коју се доставља једнократно менично овлашћење, да се меница може
попунити до 10% од динарске вредности уговора без ПДВ, за добро и квалитетно
извршење уговорне обавезе са роком важности 20 дана дужим од рока извршења
уговорне обавезе.
Понуђач је, обавезан да уз меницу достави и менично овлашћење у складу са узорком у
одељку конкурсне документације, копију картона депонованих потписа оверену од стране
пословне банке понуђача (оверена на дан достављања понуде), којима се доказује да је лице
које потписује бланко соло меницу и менично овлашћење, овлашћено за потписивање и да
нема ограничења за исто и оргинал или копију захтева за регистрацију меница.
Уколико то не учини Наручилац има право да раскине уговор и наплатиће меницу за
озбиљност понуде.
.
III РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 7
Купац има право на рекламацију квалитета и количине испоручених добараа у ком случају
је дужан да уложи приговор на количину без одлагања, одмах приликом преузимања, а у
случају приговора на квалитет у року од 24 часа од сазнања на недостатак.
У случају приговора на количину робе, Купац одмах обавештава Продавца, који је дужан
да упути Комисију за решавање рекламација, која ће на лицу места утврдити чињенично
стање и о томе, са Купцем, сачинити заједнички записник.
У случају приговора на квалитет робе, Купац најкасније у року из става 1. овог члана,
обавештава Продавца који упућује стручно лице ради узорковања робе која се даје на
анализу.
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Продавац, уколико се утврди исправност приговара, има рок од 48 часова да отклони
квалитативне и квантитативне недостатке испоруке.
Уколико Продавац не отклони недостатке у року из става 4. овог члана, Продавац има
право да раскине уговор и наплати меницу за добро и квалитетно извршење уговорних
обавеза.
IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове реше споразумно, а ако то не буде
могуће, уговарају надлежност Привредног суда у Београду.
Члан 9.
Уговорне стране се обавезују да другој уговорној страни доставе податке о свакој насталој
статусној или организационој промени, као и све друге промене везане за опште
податке(текући рачун, адреса, овлашћена лица и др)
Члан 10.
За све што овим Уговором није предвиђено примењују се одредбе Закона о облигационим
односима.
Члан 11.
Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања уговора од стране овлашћених
заступника уговорних страна.
Члан 12.
Саставни део овог уговора су:
- Понуда Продавца, број _____________ од __.__.2019. године,
- Прилог 2 – Техничка спецификација конкурсне документације.
Члан 13.
Овај уговор је закључен у 4 (четири) оргинална примерка, по 2(два) за сваку уговорну
страну.
ПРОДАВАЦ

КУПАЦ
Ансамбл народних игара и песама Коло
______________________________

______________________________

Владимир Декић, директор
Уколико понуђач не достави попуњен и потписан уговор наглашавамо да Модел
уговора садржи све елементе, па ће, после доношења одлуке о додели уговора бити
попуњен у складу са понудом понуђача, потписан од стране наручиоца а затим,
достављен понуђачу на потпис и завођење у законском року. Понуђач је дужан да
уговор потпише и заведе га најкасније у року од 5 дана од дана пријема, као и да све
примерке достави наручиоцу на завођење. Датум под којим је уговор заведен код
наручиоца сматра се даном закључења уговора.
За понуђача који подноси понуду самостално, или са подизвођачем, образац
потписује одговорно лице понуђача, а за понуду групе понуђача образац, потписује
одговорно лице овлашћеног члана групе понуђача из СПОРАЗУМА осим ако
СПОРАЗУМОМ није друкчије одређено.
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ.
ОБРАЗАЦ 5

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26., 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама ("Службени глaсник
РС", број 124/12) и Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова("Службени глaсник
РС", број 29/13), изјављујем под пуном моралном, кривичном и
материјалном
одговорношћу, да за јавну набавку ЈН 01/19 - „Набавка тонске опреме и опреме за
мониторинг“, понуду број _________, од _____________ године, подносим независно,
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Изјава се даје ради учешћа у поступку јавне набавке ЈН 01/19, и у друге сврхе се не
може употребити.
Датум: __________________

Овлашћено лице

Мести:____________________

_______________________
МР

1)

За понуђача који подноси понуду самостално, или са подизвођачем, изјаву даје и
потписује одговорно лице понуђача,
2)
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
За чланове групе:
____________________________ , ___________________________________, МП
(име и презиме одговорног лица)

(потпис)

____________________________ , ___________________________________, МП
(име и презиме одговорног лица)

(потпис)

____________________________ , ___________________________________, МП
(име и презиме одговорног лица)

(потпис)
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ИЗЈАВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ
НАБАВКАМА
ОБРАЗАЦ 6
ИЗЈАВА
У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени глaсник РС", број
124/12), изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам при
састављању понуде број __________, од _____________, године, за јавну набавку ЈН 01/19
- „Набавка тонске опреме и опреме за мониторинг“:
а) поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада и заштити животне средине;
б) да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
Изјава се даје ради учешћа у поступку јавне набавке ЈН 01/19, и у друге сврхе се не
може употребити.
Датум: __________________

Овлашћено лице

Мести:____________________

_______________________
МР

1) За понуђача који подноси понуду самостално, или са подизвођачем, изјаву даје
и потписује одговорно лице понуђача
2) Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.

За чланове групе:
____________________________ , ___________________________________, МП
(име и презиме одговорног лица)

(потпис)

____________________________ , ___________________________________, МП
(име и презиме одговорног лица)

(потпис)

____________________________ , ___________________________________, МП
(име и презиме одговорног лица)

(потпис)
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
ОБРАЗАЦ 7
У складу са чланом 88. ЗЈН став 1. (”Сл. гласник РС” број 124/2012), прилажемо структуру
трошкова насталих приликом припреме понуде број_________ од _________ . 2013. године
у поступку јавне набавке мале вредности ЈН 01/19 - „Набавка тонске опреме и опреме
за мониторинг“.
Редни
број
1.

ВРСТА ТРОШКОВА

ИЗНОС

2.
3.
4.

УКУПНО динара:
(Навести врсту трошкова који су настали приликом припремања понуде)
Напомена: Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од Наручиоца накнаду трошкова.
У случају обуставе потупка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца,
Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су
изграђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.
Напомена: Образац трошкова припреме понуде не представља обавезну садржину понуде
а уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од стране
овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац трошкова припреме понуде,
сматраће се да је понуђач доставио Захтев за накнаду трошкова.
Датум: __________________

Овлашћено лице

Мести:____________________

_______________________
МР

За понуђача који подноси понуду самостално, или са подизвођачем, образац
потписује одговорно лице понуђача, а за понуду групе понуђача образац потписује
одговорно лице овлашћеног члана групе понуђача из СПОРАЗУМА.
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6) МОДЕЛИ МЕНИЧНИХ ОВЛАШЋЕЊА
На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених
инструмената платног промета,
ДУЖНИК (понуђач) :
Пун назив и седиште _______________________________________________________________________
ПИБ __________, матични број ____________, текући рачун ____________________________________,
код банке ______________________________________
Издаје
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ
КОРИСНИК(поверилац):
Ансамбла народних игара и песама Србије ,,КОЛО“, Митрополита Петра 8, Београд, ПИБ: 101726857,
МБ: 7032773, рачун , 840‐464668‐14,Управа за трезор.
Предајемо Вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко соло меницу,
сер. бр. ______________ и
Овлашћујемо Ансамбла народних игара и песама Србије ,,КОЛО“, Митрополита Петра 8, Београд, као
Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа од _____________ динара (10%
вредности понуде без ПДВ) словима___________________________________________________ динара), по
основу понуде бр._________ од __________ године, као средство финансијског обезбеђења за озбиљност
понуде, уколико _____________________________________ (назив дужника), ако дужник - понуђач:
- понуђач измени или опозове понуду за време трајања важности понуде, без сагласности наручиоца,
- понуђач, после доношења одлуке о додели уговора и пријема потписаног уговора од стране
наручиоца, не потпише уговор у року од 5 дана, или одбије да потпише уговор,
- понуђач није доставио тражену бланко соло меницу за добро извршење уговорне.
Издата Бланко соло меница сер.бр.___________________ може се поднети на наплату у року
доспећа важности понуде бр. _________ од __________ године, тј. најкасније до истека рока од _____
(_________) дана од дана отварања понуде.
Овлашћујемо Ансамбла народних игара и песама Србије ,,КОЛО“, Митрополита Петра 8,
Београд, као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од
вредности – бланко соло менице, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски
ИНИЦИРА наплату – издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника
бр.______________________________ код ______________________Банке, а у корист рачуна Повериоца бр
840‐464668‐14,Управа за трезор.
Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена
овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна
Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране
Дужника и других промена од значаја за правни промет.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на
сторнирање задужења по овом основу за наплату.
Меница
је
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.
Прилог: копија картона депонованих потписа оверена од стране пословне банке дужника на дан
достављања менице, захтев за регистрацију менице
Место и датум издавања:

МП

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

_______________________

__________________________________
Потпис овлашћеног лица
Менично овлашћење је потребно попунити завести, потписати, печатирати и доставити уз понуду

Страна 33 oд 34

МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА
На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених
инструмената платног промета,
ДУЖНИК :
Пун назив и седиште _______________________________________________________________________
ПИБ __________, матични број ____________, текући рачун ____________________________________,
код банке ______________________________________
Предајемо Вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко соло меницу, сер. бр. ______________ као
средство финансијског обезбеђења и Овлашћујемо Ансамбла народних игара и песама Србије ,,КОЛО“,
Митрополита Петра 8, Београд, ПИБ: 101726857, МБ: 7032773, као Повериоца, да предату меницу може
попунити
до
максималног
износа
од
_________
динара
(и
словима___________________________________________________
динара),
по
Уговору
о
_________________________________________ (навести предмет уговора) бр._________ од __________
године (заведен код корисника-повериоца) и бр._____________ од __________ године (заведен код
дужника), као средство финансијског обезбеђења за добро извршење уговорне обавезе, уколико
_____________________________________ (назив дужника), ако дужник не изврши уговорене обавезе у
предвиђеном року односно не изврши их уопште, односно не изврши их квалитетно у складу са правилима
струке.
Издата Бланко соло меница сер.бр.___________________ може се поднети на наплату у року
доспећа утврђеном Уговором бр. _________ од __________ године (заведен код наручиоца-повериоца) и
бр._____________ од __________ године (дужника) тј. најкасније до истека рока од 30 (тридесет) дана од
уговореног рока извршења уговорне обавезе, с тим да евентуални продужетак рока извршења уговорне
обавезе има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за
који је продужен рок.
Овлашћујемо Ансамбл народних игара и песама Србије ,,КОЛО“, као Повериоца да у складу са горе
наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности – бланко соло менице, безусловно и
неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски ИНИЦИРА наплату – издавањем налога за наплату на
терет текућег рачуна Дужника бр.______________________________ код ______________________Банке а
у корист рачуна Повериоца бр 840‐464668‐14,Управа за трезор.
Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена
овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна
Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране
Дужника и других промена од значаја за правни промет.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на
сторнирање задужења по овом основу за наплату.
Меница
је
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.
Прилог: копија картона депонованих потписа оверена од стране пословне банке дужника на дан
достављања менице, захтев за регистрацију менице
Место и датум издавања:
_______________________

МП

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
__________________________________
Потпис овлашћеног лица

Менично овлашћење је потребно попунити завести, потписати, печатирати и доставити уз
уговор
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