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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у 
даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 
86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број Р 3237/16 oд 
15.08.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности број Р 
3237/16 oд 15.08.2016. године, припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
за јавну набавку мале вредности: израда табли QR кодом и носача за обележавање 

културних добара  
 

ЈНМВ бр. 1.2.4/2016 
 
Конкурсна документација садржи: 
 
 
Поглавље 
 

 
Назив поглавља 

 
Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 
II Врста, техничке карактеристике (спецификације), 

квалитет, количина и опис услуга 4 

III Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова 8 

IV Критеријуми за доделу уговора 10 
V Обрасци  11 

VI Модел уговора 25 

VII Упутство понуђачима како да сачине понуду 30 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
1. НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА  

 
Завод за заштиту споменика културе града Београда – Установа културе од 

националног значаја (у даљем тексту: Наручилац) 
Адреса:  Београд, Калемегдан Горњи град  14  
Интернет страница: http://beogradskonasledje.rs  

 
2. ВРСТА ПОСТУПКА  

Јавна набавка мале вредности, сходно члану 39. ЗЈН („Службени гласник РС“, бр. 
124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке 

 
3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  

Услуга.  
Предмет јавне набавке je услуга израде табли са QR кодом и носача за обележавање 

културних добара. 
Предметна набавка није обликована по партијама. 
Шифра из Општег речника набавкe: - ОРН: комуникациона опрема - 32570000 
Поступак јавне набавке мале вредности се спроводи се ради закључења уговора о 

јавној набавци. 
Крајњи рок за извршење предметне услуге је 25.10.2016. године. 
Значење појмова који су коришћени у изради ове Конкурсне документације дефинисано 

је чланом 3. ЗЈН 
 
4. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

  1.068.583,00 динара без ПДВ. 
 

5. КОНТАКТ  
Особа за контакт: Ивана Весковић 
Путем поште на адресу: Калемегдан, Горњи град 14, Београд 
Електронска пошта: nabavke@beogradskonasledje.rs  
Радно време Наручиоца је од 08:30 до 14:30 часова, од понедељка до петка.  

 
 Комуникација у поступку одвија се писменим путем: поштом и електронском поштом, 
радним данима у току радног времена Наручиоца, као и објављивањем од стране Наручиоца 
(члан 20. ЗЈН). 
 Уколико је документ из поступка јавне набавке достављен од стране понуђача изван 
радног времена Наручиоца, сматраће се да је достављен првог наредног радног дана. 
 Страна која је извршила достављање електронском поштом дужна је да од друге 
стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да 
учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.  
 
6. ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

Конкурсна документација се може преузети са Портала Управе за јавне набавке и 
интернет странице Наручиоца -  http://beogradskonasledje.rs . 
 
7. ПОДАЦИ О МЕСТУ И РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

Рок за достављање понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања позива за 
подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно до 23.08.2016. године до 09,30 
часова. 

Понуде се достављају поштом на адресу Наручиоца у Београду, Калемегдан Горњи град 
14, или предају непосредно. 

 
8. ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ, ДАНУ И САТУ ОТВАРАЊА ПОНУДА  

Јавно отварање понуда обавиће се дана 23.08.2016. године са почетком у 10,00 
часова, у просторијама Наручиоца у Београду, Калемегдан Горњи град 14. 

  

http://beogradskonasledje.rs/�
mailto:nabavke@beogradskonasledje.rs�
http://beogradskonasledje.rs/�
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II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА  

 
 
1.ВРСТА УСЛУГЕ  
Израда, испорука и монтажа табли са QR кодом и носача за обележавање културних добара 
 
2.КВАЛИТЕТ:  
У складу са захтевима из техничке спецификације.  
 
3. КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА  
 

Редни број 
ставке Назив услуге Јединица 

мере 
Количина по 

јединици мере 

Процењена 
вредност без 

ПДВ 

1 Услуга израде табле са QR 
кодом - мале комад 58 

1.068.583,00 2 Услуга израде самостојеће 
табле са QR кодом у простору комад 8 

3 
Услуга израде носача од 

вештачког камена на који ће 
се анкеровати мала табла 

комад 10 

 
4. РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ:  
 Крајњи рок за извршење услуге је 25.10.2016. године. 
 
5. МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ:  
У складу са захтевима из техничке спецификације.  
Напомена: Наручилац задржава право да одступи од наведених локација/културних добара, с 
тим да број локација/културних добара остаје непромењен, односно број предмета набавке. 

 
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА: 

 
Ставка 1 - Услуга израде табле са QR кодом - мале (58 комада) 

 
Димензије А4 формата (21/29,7цм), провидан клирит спреда дебљине 5 мм, задња страна 
непровидан  клирит 2 мм, у средини самолепљива фолија, 4 завртња са украсном матицом.  
У свему према већ постојећим таблама.  
Пример: Завод за заштиту споменика културе града Београда: 
 

 
 
Укупно треба израдити 58 малих табли, од којих се 48 табли постављају на фасади изабраних 
културних добара, а преосталих 10 се фиксирају на носачима од вештачког камена и 
постављају у простору на изабраним локацијама (видети ставку 3). 
За штампу на фолији за табле-мале Наручилац доставља Пружаоцу услуге у дигиталној форми 
дизајн табли који садржи: QR код и назив културног добра на српском и енглеском језику. 
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48 табли-малих треба монтирати на фасадама следећих културних добара: 
 
1. Споменик Незнаном јунаку на Авали 
2. Кућа породице Карамата –  Караматина 17, Земун 
3. Уметнички павиљон „Цвијета Зузорић“ – Мали Калемегдан 
4. Хотел „Москва“ – Теразије 20 
5. Чукур чесма – Добрачина испред броја 31 
6. Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ – Бул. краља Александра 71 
7. Зграда Магистрата– Магистратски трг 3 у Земуну 
8. Манастир Фенек - Сурчин 
9. Железничка станица – Савски трг 1 
10. Земунска гимназија – Градски парк 1, Земун 
11. Манастир Раковица  - Патријарха Димитрија у Раковици 
12. Чесни дом породице Михајловић -  Милоша Обреновића 184, Обреновац 
13. Црква Светог Антуна Падованског – Брегалничка 14 
14. Кућа Николе Пашића – Француска 21 
15. Дом Јеврема Грујића – Светогорска 17 
16. Дом Мике Аласа – Косанчићев венац 22 
17. Зграда команде ваздухопловства – Авијатичарски трг 12, Земун 
18. Крсмановићева кућа на Теразијама- Теразије 34 
19. Дом Јована Цвијића – Јелене Ћетковић 5 
20. Родна кућа војводе Степе Степановића – Врчинска 1, Кумодраж 
21. Ранчићева кућа у Гроцкој – Мајевичка 9, Гроцка 
22. Кућа породице Вељковић – Бирчанинова 21 
23. Кућа краља Петра – Васе Пелагића 40 
24. Споменик и спомен-костурница браниоцима Београда 1914-1918. – Ново Гробље 
25. Дом породице Павловић -  Господар Јевремова 39 
26. Атеље Уроша Предића – Светогорска 27 
27. Палата Пензионог фонда у Београду – Трг Николе Пашића 3, Теразије 29 
28. Фотографски атеље Милана Јовановића – Теразије 40 
29. Основна школа „Краљ Петар Први“ – Краља Петра  
30. Ратнички дом – Дом војске 
31. Зграда Коларчевог народног универзитета – Студентски трг 5 
32. Зграда Београдске општине – Кинотека Узун Миркова 1 
33. Реалка (Педагошки музеј) – Узун Миркова 14 
34. Српска академија наука и уметности- Кнез Михаилова 35 
35. Музеј Николе Тесле – Крунска 51 
36. Вуков споменик – угао Рузвелтове и Бул.краља Александра 
37.  Зграда Генералштаба (стара зграда) – Кнеза Милоша 33 
38. Палата Министарства  шума и руда и Министарства пољопривреде и вода – Кнеза Милоша 

24- 26  
39.  Палата Министарства финансија Краљевине Југославије – Кнеза Милоша 22, Немањина 
40. Зграда Министарства просвете – Краља Милана 2 
41. Спиртина кућа у Земуну – Главна 9 
42. Официрски дом – Краља Милана 48 
43. Кућа вајара Ђорђа Јовановића – Скерлићева 6 
44. Кафана Руски цар -  Кнез Михаилова 7 
45. Прва варошка болница – Џорџа Вашингтона 19 
46. Ботаничка башта – Таковска 43 
47. Зграда Велике школе – Господар Јевремова 22 
48. Мало степениште на савском шеталишту – Калемегдан, степениште према Француској 

амбасади 
 

Ставка 2 - Услуга израде самостојеће табле са QR кодом у простору (8 комада) 
 
Закошена табла димензије А3 формата (29,7/42 цм) спреда провидна клиритна плоча дебљине 
5 мм, у средини самолепљива фолија, са задње стране метална табла дебљине 1 мм. Све 
спојено са четири завртња са украсним капицама. Табла је на стубићу од удвојене кутије 20 x 
20 мм на размаку од 6 цм, фиксиран са доње стране за таблу преко завареног носача. 
Надземна висина стубића је 80 цм са укопавањем и извођењем бетонског темеља до дубине од 
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35 цм. Бетонски темељ је димензија 25/25/25 цм са утопљеним кутијама у које се убацују 
елементи двојног стубића. Темељ се лије на подлози од набијеног шљунка d=10 цм. Метална 
табла и двојни стубић се боје у сивом тону. 
У свему према приложеном графичком приказу. :  

 
За штампу на фолији Наручилац доставља Пружаоцу услуге у дигиталној форми дизајн табле 
који садржи: QR код са називом културног добра на српском и енглеском језику, као и кратак 
текст на српском и енглеском језику. 
 
Предметне табле треба монтирати на следећим локацијама: 
 

1. Старо сајмиште – логор Гестапоа, Нови Београд  
2. Спомен парк Јајинци,  Вождовац 
3. Спомен чесма Црквенац у Младеновцу   
4. Косанчићев венац 
5. Палата Србија (СИВ) – Бул.Михаила Пупина 8, Нови Београд 
6. Мањеж/Југословенско Драмско Позориште – Краља Милана 50  
7. Конак кнеза Милоша - Топчидер 
8. Земунско гробље – Гардош, Земун 

 
Ставка 3 - Услуга израде носача од вештачког камена на који ће се анкеровати мала табла 

(10 комада) 
Димезије проширеног А4 формата са закошеном страном, хоризонталне пројекције 23 x 34 цм, 
а належуће закошене површине за фиксирање табле 25 x 34 цм, висине h1=35 цм, h2=45 цм 
(укопава се у земљу у дубини од 20 цм тако да је надземна висина H1 = 15цм, H2 = 25 цм) у 
свему према постојећем камену. Камен се поставља по слоју набијеног шљунка d=10цм. 
Пример: Споменик захвалности Француској у парку Калемегдан у Београду,  
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Предметне носаче од вештачког камена на које ће се анкеровати мала табла треба монтирати 
на следећим локацијама: 
 

10 табли-малих треба монтирати на камену: 
 
1. Споменик кнезу Михаилу – Трг Републике 
2. Споменик Војводи Вуку – у парку Топличин венац 
3. Споменик Доситеју Обрадовићу-  Академски парк 
4. Споменик Јовану Цвијићу – Академски парк 
5. Споменик Јосифу Панчићу- Академски парк 
6. Возарев крст – сквер између улица Војводе Шупљикца и Милешевске 
7. Споменик на гробљу ослободиоцима Београда 1806. - Карађорђев парк 
8. Осматрачница у Пионирском парку– Пионирски парк  
9. Чесма Мехмед паше Соколовића – Београдска тврђава, Горњи град 
10. Дамад Али пашино турбе мала табла на камену, Београдска тврђава, Горњи град 
 
Гаранција за квалитет израђених, испоручених и монтираних табли и носача је минимум 2 
године од коначног извршења посла. 
 
Понуђач је у обавези да сходно члану 71. став. 2. ЗЈН, поштује техничке  стандарде 
приступачности за особе са инвалидитетом. 
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III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО 
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 
услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у 
поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и 
то: 
 
 
Р.бр ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

Да је регистрован код надлежног 
органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. 
тач. 1) ЗЈН); 

 
ИЗЈАВА (Образац 4. у поглављу V ове 

конкурсне документације), којом понуђач 
под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава 

услове за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 

2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном 
документацијом 

 
 

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) ЗЈН); 

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) ЗЈН); 

4. 

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. ЗЈН). 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатни услов за 
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност 
додатног услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то: 
 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 
1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ  

ИЗЈАВА (Образац 4. у поглављу V ове 
конкурсне документације), којом 

понуђач под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује да 
испуњава и додатне услове за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, 
дефинисане овом конкурсном 

документацијом. 
 

 
1.1 

 

Да му рачун није био у блокади у 
последња три месеца од дана 
објављивања позива за подношење 
понуда на Порталу јавних набавки; 

 
 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
 

 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке 
наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. и 
додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном 
приказу додатног услова под редним бројем 1 у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач 
доказује достављањем ИЗЈАВА (Образац 4. у поглављу V ове конкурсне документације), 
којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за 
учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, 
дефинисане овом конкурсном документацијом. 
 

    
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а 
додатни услов за део набавке који ће извршити преко подизвођача. У том случају 
понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 5. у поглављу 
V ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и 
оверену печатом. 
 
 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатни услов 
испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 4. у поглављу V ове конкурсне 
документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе 
понуђача и оверена печатом. 

 
 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 
документује на прописани начин. 

 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 
надлежним органом те државе. 
 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа 
те државе. 
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IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
 

1. Критеријум за доделу уговора:  
 
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа 
понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена 
цена без ПДВ-а. 
 
 

2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити 
доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда истом понуђеном 
ценом  
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. 
 
Уколико након примене горе наведеног критеријума није могуће донети одлуку о додели 
уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. 
Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када 
ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде 
које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти гарантни рок. Извлачење путем жреба 
наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача 
исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире 
ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде 
на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом 
поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 
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V ОБРАЦИ  
 
 
Конкурсном документацијом су предвиђени следећи обрасци: 

1) Образац понуде са структуром цене (Образац 1); 
2) Образац трошкова припреме понуде (Образац 2);  
3) Образац изјаве о независној понуди (Образац 3); 
4) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - 

чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 4); 
5) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  

- чл. 75. и 76 ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5). 
6) Образац Меничног овлашћења за озбиљност понуде (Образац 6) 
7) Образац Mеничног овлашћења/писма за добро извршења посла за корисника бланко 

соло менице (Образац 7)  
8) Образац Mеничног овлашћења/писма за отклањање грешака у гарантном року за 

корисника бланко соло менице(Образац 8)  
9) Образац Mеничног овлашћења/писма за повраћај авасног плаћања за корисника бланко 

соло менице(Образац 9)  
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(ОБРАЗАЦ 1) 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 
 
Као понуђач _______________________________________________/назив понуђача или члана 
групе понуђача/  у јавној набавци мале вредности – Израда табли QR кодом и носача за 
обележавање културних добара бр. ЈНМВ: 1.2.4/2016 изјављујем да сам упознат са свим 
условима и захтевима из Позива за подношење понуде, конкурсне документације и модела 
уговора,  објављених на Порталу јавних набавки дана 15.08.2016. године, укључујући и све 
евентуалне измене наведених докумената и подносим ову понуду бр._____________ од 
__________ године /унети број и датум понуде/ у складу са тим условима и захтевима: 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
  

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора 
 
 
 

 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико 
се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 
уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ИЗРАДА ТАБЛИ СА QR КОДОМ И НОСАЧА ЗА 
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ КУЛТУРНИХ ДОБАРА 
 

Редни 
број 

ставке 
Назив услуге Јединица 

мере 

Количина 
по 

јединици 
мере 

Јединична 
цена без ПДВ 
по јединици 

мере 

Укупна цена без 
ПДВ 

Укупна цена са 
ПДВ 

1. 2. 3. 4. 5. 6 (4*5) 7 

1 
Услуга израде 
табле са QR 
кодом - мале 

комад 58 
   

2 
Услуга израде 
самостојеће 
табле са QR 

кодом у простору 
комад 8 

   

3 

Услуга израде 
носача од 
вештачког 

камена на који ће 
се анкеровати 

мала табла 

комад 10 

   

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ  
 

ПДВ (НОМИНАЛНО)  
 

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ  
 

Рок важења понуде _________  дана од дана отварања понуде (минимун 60 
дана до дана отварања понуда) 

Рок за извршења услуге 45 дана, односно најкасније до 25.10.2016. године 

Рок и начин плаћања 

Наручилац ће, након потписивања уговора и пријема 
менице за повраћај аванса, платити аванс у висини од 
50% од уговорене вредности, увећан за припадајући 
порез, и то у року од 3 (три) од дана издавања  
авасног рачуна који ће Пружалац услуге доставити 
Наручиоцу. 
Преостали износ, увећан за припадајући порез, 
Наручилац ће платити након коначног извршења 
посла, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана 
издавања исправног рачуна, односно по добијању 
средстава од Секретаријата за културу града 
Београда. 
Последња фактура мора бити испостављена 
Наручиоцу најкасније до 28.10.2016. године 

Гаранција за квалитет израђених, испоручених и 
монтираних табли и носача 

________ године од од коначног извршења посла 
(минимун 2 године од коначног извршења посла) 

Напомена:  
Понуђена цена подразумева израду, испоруку и монтажу табли са QR кодом и носача за обележавање 
културних добара 

 
Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо све услове наведене у 
конкурсној докуметацији. 

 
 

Место и датум             Овлашћено лице понуђача 
 

    м.п.  
_____________________________   ________________________________ 
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Упутство за попуњавање:   
- у колону 5. уписати јед.цену по јединици мере без ПДВ-а за сваку ставку (наведену у 

колони 3.)  
- у колону 6. уписати Укупну цену без ПДВ за сваку ставку, тако што се помножи количина 

(наведена у колони 4) са  јед. ценом без ПДВ-а по јединици мере (колона 5).  
- у колону 7. уписати Укупну цену са ПДВ за сваку ставку 
- У осенчена поља уписати колико износи Укупна цена без ПДВ, ПДВ ( номинално), 

Укупна цена са ПДВ 
- Унети рок важења понуде 
- Унети гаранцију за квалитет израђених, испоручених и монтираних табли и носача 
 
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 образац се попуњава, оверава печатом и 
потписује у складу са заједничким споразумом који је саставни део понуде. 
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(ОБРАЗАЦ 2) 
 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], 
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је 
дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је 
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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 (ОБРАЗАЦ 3) 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке мале вредности – Израда табли QR кодом и носача за обележавање 
културних добара, бр. ЈНМВ: 1.2.4/2016, 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 ЗЈН 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) ЗЈН. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 

 
 
 
 

Образац копирати у потребно броју примерака. 
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(ОБРАЗАЦ 4) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
     

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у 
поступку јавне набавке мале вредности: – Израда табли QR кодом и носача за обележавање 
културних добара, бр. ЈНМВ: 1.2.4/2016,  испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно 
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 
територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну 
јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 

5) Понуђач испуњава додатне услове: 
5.1) Да му рачун није био у блокади у последња три месеца од дана објављивања 

позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки; 
 
 

Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 
 
НАПОМЕНА: 
Уколико понуђач понуду подноси самостално или са подизвођачем, овом Изјавом доказује да 
испуњава све услове из тачке 1. до 5. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
понуђача и оверена печатом.  
Уколико понуду подноси група понуђача, овом Изјавом група понуђача доказује да сваки члан 
групе испуњава услове из тачке 1. до 4. а услов из тачке 5. испуњавају заједно (сваки понуђач 
из групе понуђача заокружује додатни услов који испуњава). Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 
Образац по потреби копирати у довољном броју примерака. 
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(ОБРАЗАЦ 5) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ -   ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 

     
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
     

И З Ј А В У 
 
Подизвођач  _____________________________________________[навести назив подизвођача] 
у поступку јавне набавке мале вредности: – Израда табли QR кодом и носача за обележавање 
културних добара, бр. ЈНМВ: 1.2.4/2016, испуњава све услове из чл. 75. и 76  ЗЈН, односно 
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 
са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 
територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну 
јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

5) Подизвођач испуњава додатне услове: 
5.1) Да му рачун није био у блокади у последња три месеца од дана објављивања 

позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки; 
 
 
 
 

Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 
НАПОМЕНА: 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, овом Изјавом понуђач доказује да 
подизвођач испуњава услове из тачке 1. до 4., а условe под тачком 5. за део набавке који ће 
извршити преко подизвођача (подизвођач заокружује додатни услов, који понуђач извршава 
преко њега). Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена 
печатом. 
 
Образац по потреби копирати у довољном броју примерака. 
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(ОБРАЗАЦ 6) 
 
На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр/, „Сл. лист СФРЈ“, бр.106/46, 16/65, 54/70, 
57/89, „Сл лист СЦГ“, бр.1/2003-Уст.Повеља 

 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА СОЛО БЛАНКО МЕНИЦЕ 

Предмет: ДОСТАВА МЕНИЦЕ КАО ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ 

 
У прилогу овог акта достављамо сопствену меницу, неопозиву, на први позив наплативу 

и без протеста, следећих идентификационих ознака: 
 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ 
(словна)          (нумеричка) 

  
У складу са условима за учешће у поступку јавне набавке мале вредности:  
Израда табли QR кодом и носача за обележавање културних добара,  

бр. ЈНМВ: 1.2.4/2016 
 

по Позиву за подношење понуде објављеном на Порталу јавних набавки дана 15.08.2016. 
године овлашћујемо Завод за заштиту споменика  културе града Београда –Установа културе 
од националног значаја са седиштем у Београду, Калемегдан Горњи град 14, као НАРУЧИОЦА у 
поступку јавне набавке мале вредности број 1.2.4/2016 да ову меницу може искористити до 
износа од __________________ динара  (словима: 
________________________________________). 

 
Плаћање меничне обавезе ће се извршити са текућег рачуна: 
 

______________________ ____________________ 
     Број текућег рачуна Назив банке 

  
Услови под којима Наручилац може активирати средство обезбеђења за озбиљност 

понуде: 
1. да понуђач повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од стране 

понуђача у обрасцу за понуду;  

2. да понуђач, пошто је обавештен о прихватању понуде од стране Наручиоца, у току 
периода важења понуде не потпише или одбије да потпише уговор или не достави 
средство обезбеђења за добро извршење посла, односно повраћај авансног плаћања. 

  
Важност меничног овлашћења је _______ (словима: _____________________________) 

дана од дана отварања понуда.  
 

 Уколико, из било ког разлога, дође до продужење рока важења понуде, обезбедићемо 
продужење важења меничног овлашћења и то најмање за број дана за који је продужен рок 
важења понуде. 
 

Место и датум: М.П. Издавалац менице 

   

 
Напомена: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду – образац се попуњава, оверава 
печатом и потписује у складу са заједничким споразумом који је саставни део понуде 
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(ОБРАЗАЦ 7) 
 
 
На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр/, „Сл. лист СФРЈ“, бр.106/46, 16/65, 54/70, 
57/89, „Сл лист СЦГ“, бр.1/2003-Уст.Повеља 
 

 
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО 

ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ  
 

БР.________________________________ 
 
 
МЕНИЧНИ ДУЖНИК  
Седиште и адреса  
Матични број:  
ПИБ:  
Текући рачуни:  
Банке:  
 
МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ Завод за заштиту споменика  културе града Београда –

Установа културе од националног значаја  
Седиште и адреса Београду, Калемегдан Горњи град 14 
Матични број: 07045719 
ПИБ: 101511252 
Текући рачун: 840-586664-07 који се води код Управе за трезор 
 
Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског 
броја_________________, која је безусловна, платива на први позив и без приговора. 
Меница и менично овлашћење се издају као финансијска гаранција за добро извршење 
посла у складу са Уговором____________________________________, бр.__________, од 
___________, који је Менични дужник закључио са Меничним повериоцем у поступку јавне 
набавке услуге, ЈНМВ: 1.2.4/2016. 
Меница и Менично овлашћење се издају са роком важности од најмање 30 дана дуже од дана 
истека рока за коначно извршење уговорене обавезе. 
Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се односи 
менично овлашћење на износ од _____________ динара, __________(словима), што 
представља 10% од уговорене вредности без ПДВ-а. 
Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да безусловно и 
неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног дужника код 
тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију 
редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза 
поштовања редоследа наплате са рачуна. 
 
 
Датум издавања овлашћења      Издавалац менице-дужник 
 
__________________________  М.П.  ___________________________ 
 
 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
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(ОБРАЗАЦ 8) 
 
 
На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр/, „Сл. лист СФРЈ“, бр.106/46, 16/65, 54/70, 
57/89, „Сл лист СЦГ“, бр.1/2003-Уст.Повеља 

 
 
 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО 
ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ 

 
БР.________________________________ 

 
 
МЕНИЧНИ ДУЖНИК  
Седиште и адреса  
Матични број:  
ПИБ:  
Текући рачуни:  
Банке:  
 
МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ Завод за заштиту споменика  културе града Београда –

Установа културе од националног значаја  
Седиште и адреса Београду, Калемегдан Горњи град 14 
Матични број: 07045719 
ПИБ: 101511252 
Текући рачун: 840-586664-07 који се води код Управе за трезор 
 
Менични дужник предаје Меничном певериоцу бланко, соло меницу серијског 
броја_________________, која је безусловна, платива на први позив и без приговора. 
Меница и менично овлашћење се издају као финансијска гаранција за отклањање грешака у 
гарантном року у складу са Уговором___________________, бр.__________, од ___________, 
који је Менични дужник закључио са Меничним повериоцем у поступку јавне набавке мале 
вредности услуге, ЈНМВ: 1.2.4/2016I. 
Меница и Менично овлашћење се издају са роком важности од најмање 30 (тридесет) дана 
дуже од дана истека гарантног рока. 
Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се односи 
менично овлашћење на износ од _____________ динара, __________(словима), што 
представља 10% од уговорене вредности без ПДВ-а. 
Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да безусловно и 
неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног дужника код 
тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију 
редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза 
поштовања редоследа наплате са рачуна. 
 
 
Датум издавања овлашћења      Издавалац менице-дужник 
 
__________________________  М.П.  ___________________________ 
 
 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ бр 1.2.4/2016  24/ 39 
  

 

 
(ОБРАЗАЦ 9) 

 
На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр/, „Сл. лист СФРЈ“, бр.106/46, 16/65, 54/70, 
57/89, „Сл лист СЦГ“, бр.1/2003-Уст.Повеља 

 
 
 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО 
ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ 

 
БР.________________________________ 

 
 
МЕНИЧНИ ДУЖНИК  
Седиште и адреса  
Матични број:  
ПИБ:  
Текући рачуни:  
Банке:  
 
МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ Завод за заштиту споменика  културе града Београда –

Установа културе од националног значаја  
Седиште и адреса Београду, Калемегдан Горњи град 14 
Матични број: 07045719 
ПИБ: 101511252 
Текући рачун: 840-586664-07 који се води код Управе за трезор 
 
Менични дужник предаје Меничном певериоцу бланко, соло меницу серијског 
броја_________________, која је безусловна, платива на први позив и без приговора. 
Меница и менично овлашћење се издају као финансијска гаранција повраћај аванса у складу 
са Уговором___________________, бр.__________, од ___________, који је Менични дужник 
закључио са Меничним повериоцем у поступку јавне набавке мале вредности радова, ЈНМВ: 
1.2.4/2016. 
Меница и Менично овлашћење се издају са роком важности до правдања аванса, односно 
најмање 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење уговорене обавезе. 
Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се односи 
менично овлашћење на износ од _____________ динара, __________(словима), што 
представља 100% вредности уплаћеног аванса, са ПДВ-а. 
Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да безусловно и 
неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног дужника код 
тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију 
редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза 
поштовања редоследа наплате са рачуна. 
 
 
Датум издавања овлашћења      Издавалац менице-дужник 
 
__________________________  М.П.  ___________________________ 
 
 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
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VI МОДЕЛ УГОВОРА 
 

1. ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА  КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА –УСТАНОВА КУЛТУРЕ 
ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА са седиштем у Београду, Калемегдан Горњи град 14, ПИБ: 
101511252 Матични број: 07045719, Број рачуна: 840-586664-07, Назив банке: Управа за трезор, 
Телефон: 32 87 557, Телефакс: 32 87 411, коју заступа директор, Нела Мићовић дипл. археолог 
(у даљем тексту: Наручилац), 
 
2.__________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
са седиштем у _________________, улица _______________________________________ 
ПИБ:______________________ ___Матични број:_________________________________ 
Број рачуна:____________________ Назив банке:_________________________________ 
Телефон:_______________________Телефакс:____________________________________ 
кога  заступа _______________________________________________________________ 
(у даљем тексту: Пружалац услуге),  
 
 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ ДА ЈЕ: 

- Наручилац спровео поступак јавне набавке мале вредности: Израда табли са QR кодом 
и носача за обележавање културних добара, ЈНМВ :1.2.4/2016, у свему у складу са 
Законом о јавним набавкама (’’Службени гласник РС’’, бр.124/2012, 14/15, 68/15); 

- Пружалац услуге достaвио Понуду, број __________, од__________, примљена код 
Наручиоца под бројем __________ од_______, у свему у складу са Конкурсном 
документацијом, број 1.2.4/2016. 

- Наручилац изабрао Пружаоца услуге, на основу Извештаја Комисије за јавну набавку, 
број ________, од_______, Одлуком о додели уговора, број_______, од_______, у свему 
у складу са Законом о јавним набавкама (’’Службени гласник РС’’, бр.124/2012, 14/15, 
68/15).  

(варијаната: заједничка понуда) 
- Пружалац услуге је носилац посла следеће групе 

понуђача_____________________________ 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 
Наручиоцу. 

(варијанта: понуда са подизвођачем) 
- Пружалац услуге је понуду поднео са следећим 

подизвођачима_________________________ 
- Пружалац услуге је следећи део набавке:_______________ поверио 

подизвођачу____________. 
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорних обавеза, без обзира 
на број подизвођача. 
 

- Дана ______ закључују уговор о јавној набавци. 
 
 

Члан 1. 
 

Уговорне стране сагласно утврђују да је предмет овог уговора израда, испорука и 
монтажа табли са QR кодом и носача за обележавање културних добара,, а у свему према 
Техничкој спецификацији из конкурсне документације за јавну набавку мале вредности бр. 
1.2.4/2016 (у даљем тексту: Услуга) и понуди Пружаоца услуге број _______ од ________ 2016. 
године, које чине саствани део уговора (у даљем тескту: Понуда). 
 
 

Члан 2. 
 Цена услуге из чл.1 уговора износи  _____ без ПДВ, односно __________ са ПДВ. 
 Цена наведена у претходном ставу овог члана је фиксна за све време трајања уговора. 

 Цена наведена у претходном ставу овог члана укључује све пратеће и зависне 
трошкове.  
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 Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до 
износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 
 

Члан 3. 
 Наручилац се обавезује да након потписивања уговора и пријема менице за повраћај 
аванса, плати аванс у висини од 50% од уговорене вредности, увећан за припадајући порез, 
уплатом на текући рачун Пружаоца услуге, у року од 3 (три) од дана издавања  авансог рачуна 
који ће Пружалац услуге доставити Наручиоцу. 
 Преостали износ, увећан за припадајући порез, Наручилац ће платити након коначног 
извршења посла, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана издавања исправног рачуна, 
односно по добијању средстава од Секретаријата за културу града Београда. 
 Обрачун ће се вршити према једниничним ценама из Понуде и стварно пруженим 
услугама, а највише до вредности наведене у чл. 2  ст. 1 овог Уговора. 
 Последња факура мора бити достављена Наручиоцу најкасније до 28.10.2016. године. 
 

Пружалац услуге се обавезује да уз авансни рачун из става 1. овог члана достави: 
- Меницу за повраћај аванса, 
- Меницу за добро извршење посла, 

 
Пружалац услуге се обавезује да уз рачун из става 2. овог члана достави: 

- Меницу за отклањање грешака у гарантном року. 
 

Наручилац има право да задржи сразмерни део цене ради отклањања недостатака 
утврђених приликом примопредаје пружене услуге, без претходног пристанка Пружаоца услуге, 
уколико Пружалац услуге на писмени позив Наручиоца не отклони недостатке у року који 
одреди Наручилац. 

Наручилац ће извршити умањење вредности стварно пружених услуга по окончаном 
послу у висини задржаног дела цене из претходног става, без претходног пристанка Пружаоца 
услуге. 

Наручилац се обавезује да задржани део цене исплати Пружаоцу услуге одмах по 
отклањању утврђених недостатака, а најкасније у року од 10 дана од дана примопредаје. 
  

Члан 4. 
Пружалац услуге се обавезује да услугу из члана 1 овог уговора изведе стручно, 

квалитетно и у складу са законским прописима, правилима струке, техничким условима, 
стандардима и нормативима који важе ту врсту послова. 

Пружалац услуге се обавезује да  услугу из члана 1 овог уговора изведе у свему према 
условима из конкурсне документације за јавну набавку мале вредсноти бр. 1.2.4/2016 и 
усвојеној понуди. 

 
 

Члан 5. 
Уговарачи су сагласни да Наручилац задржава сва ауторска права на дизајн и изглед 

табли са QR кодом и носача. 
Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси Пружалац услуге и не може тражити од Наручиоца 
накнаду трошкова. 

 
Члан 6. 

Пружалац услуге се обавезује да уговорену услугу пружи у целости у року од 45 дана, 
односно најкасније до 25.10.2016. године. 

У рок за пружање услуге  из става 1. овог члана урачунати су све претходне и 
припремне активности. 

Рок за пружање услуге из става 1. овог члана може се продужити анексом овог уговора у 
следећим случајевима: 

- природни догађаји који имају карактер више силе, 
- прекид као последица мера предвиђених актима државних органа, 
- ванредни друштвени догађаји који су законом утврђени као виша сила, 
- друштвене појаве и друге околности изазване одлукама државних органа или актима 
надлежних органа, за које није одговоран Пружалац услуге, 
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- у случају измене Техничке документације по налогу Наручиоца. 
У случају наступања околност из претходног става, уговорна страна која захтева измену 

уговора дужна је да докаже основаност тог захтева. 
Захтев за продужење рока за пружање услуге Пружалац услуге подноси Наручиоцу у 

писменој форми, у року од 3 (три) дана од дана сазнања за наступање околности из става 3. 
овог члана. 

Не може се тражити измена уговора због ванредних околности које су настале после 
истека рока предвиђеног за реализацију уговора. 

 
Члан 7. 

 Пружалац услуге се обавезује да одмах, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана 
коначног извршења посла, који је предмет овог уговора, писмено обавести Наручиоца. 
 Уговарачи су сагласни да без одлагања, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана 
пријема писменог обавештења из става 1. овог члана приступе примопредаји. 

Уговарачи су сагласни да заједничка комисија изврши примопредају, о чему ће се 
сачинити записник. 

Уговарачи су сагласни да Комисију за примопредају чине 2 (два) представника 
Наручиоца, 1 (један) представник Пружаоца услуге. 

Уговарачи су сагласни да записник о примопредаји садржи нарочито следеће податке: 
- да је услуга пружена у складу са уговором, позитивноправним прописима и правилима 

струке, 
- да ли квалитет пружене услуге одговара уговореном квалитету, 
- констатацију о примопредаји гарантних листова и атеста и остале документације о 

гаранцијама, са упутствима за употребу, 
- датум коначног извршења посла и датум извршене примопредаје. 

 
Члан 8. 

 Уговарачи су сагласни да гаранција за квалитет износи __________године (рок ће бити 
преузет из обрасца понуде). 
 Рок из става 1. овог члана почиње да тече од дана коначно извршења посла. 
 Пружалац услуге је дужан да недостатке пружених услуга и уграђеног материјала, у 
погледу квалитета, који су настали у гарантном року отклони о свом трошку, у року који му 
одреди Наручилац. 

 
Члан 9. 

Уколико Пружалац услуге не пружи уговорене услуге у уговореном року, дужан је да 
плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5% од укупно уговорене вредности за сваки дан 
закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% од вредности уговора.  
  Ако штета пређе износ уговорне казне става 1. овог члана, Наручилац може да тражи 
накнаду стварне штете, а може и да раскине уговор без обавезе према Пружаоцу услуге 

 
Члан 10. 

 
Пружалац услуге је дужан да Наручиоцу надокнади штету коју причини на имовини 

Наручиоца својом кривицом или грубом непажњом. 
Уколико Наручилац у току реализације овог уговора претрпи штету која је последица 

неиспуњавања уговорених обавеза од стране Пружаоца услуге, Пружалац услуге је одговоран 
за штету коју је Наручилац у том случају претрпео и дужан је да је надокнади. 

Уговорне стране су сагласне да у случају наступања штете из става 1. овог члана 
заједничка комисија утврди евентуалну одговорност Пружаоца услуге, обим и висину штете, о 
чему ће се сачинити записник. 

 
Члан 11. 

Пружалац услуге се обавезује да истовремено са закључењем уговора преда Наручиоцу 
две бланко соло менице, и то: меницу за повраћај аванса у висини од 100% износа уплаћеног 
аванса са ПДВ-ом и меницу за добро извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене 
вредности без ПДВ-а. 
 Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за повраћај аванса у случају да 
Пружалац услуге не оправда износ уплаћеног аванса. 
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Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да 
Пружалац услуге не пружи услугу која је предмет ове јавне набавке у уговореном року, под 
уговореним условима и на уговорени начин. 

Рок важења менице за повраћај анаса је до прадања аванса, односно најмање 30 дана 
дуже од дана истека рока за коначно извршење уговорене обавезе. 

Рок важења меница за добро извршења посла је најмање 30 дана дуже од дана истека 
рока за коначно извршење уговорене обавезе. 

Пружалац услуге се обавезује да након коначног извршења посла, уз рачун, преда 
Наручиоцу средство обезбеђења за отклањање недостатка у гарантном року бланко соло 
меницу у висини од 10% од уговорена вредности, без ПДВ-а. 

Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за отклањање недостатка у гарантном 
року уколико Пружалац услуге у року од 10 дана од дана пријема рекламације Наручиоца, не 
усклади квалитет са захтевима Наручиоца. 

Рок важења менице за отклањање недостатка у гарантном року је најмање 30 дана 
дуже од дана истека гарантног рока.  

Пружалац услуге се обавезује да уз менице преда и копије картона са депонованим 
потписима овлашћених лица Пружаоца услуге, копију Захтева за регистрацију менице оверену 
од пословне банке и овлашћење Наручиоцу да менице може попунити у складу са овим 
уговором. 

 
 

Члан 12. 
Уговорна страна незадовољна  испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране 

може захтевати  раскид уговора,  под условом,  да је своје уговорне  обавезе у потпуности и 
благовремено извршила. 

Раскид уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 15  (петнаест)   
дана. 

Овај уговор се може раскинути у случају наступања околности које не зависе од воље 
уговорних страна и које отежавају или онемогућавају извршење уговорене услуге, са отказним 
роком од 15 дана од дана достављања писменог обавештења о отказу другој уговорној страни. 

Наручилац има право једностраног раскида уговора у свако доба и без отказног рока, 
уколико Пружалац услуге не извршава уговорене обавезе на уговорени начин, о чему ће 
писмено обавестити Пружаоца услуге. 
 
 

Члан 13. 
 Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка 
јавне набавке, а у складу са чланом 115. ЗЈН, повећати обим предмета набавке, с тим да се 
вредност појединачног уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности 
првобитно закљученог уговора. У случају повећања вредности уговора, Наручилац има обавезу 
да поступи у складу са чланом 115. став 5. ЗЈН. 

У случају из претходног става Пружалац услиге и Наручилац ће закључити анекс 
уговора, којим ће регулисати повећање уговорене вредности. 
 
 

 
Члан 14. 

  Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорене стране и  под условом да 
Пружалац услуге достави средство обезбеђења за добро извршења и  средство обезбеђења за 
повраћај аванса наведено у члану 11 овог Уговора. 

Крајњи рок за реализацију уговорене услуге је до 25.10.2016. године. 
Овај уговор престаје да важи и пре истека рока из става 2. овог члана утрошком укупно 

уговрених средстава Наручиоца, достављањем писменог обавештења Пружаоцу услуге од 
стране Наручиоца. 

Рок за реализацију уговорене услуге се може продужити у случају наступања околности 
из чл. 6 овог уговора, о чему ће уговарачу сачинити Анекс уговора. 
 

Члан 15. 
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Уговорне  стране  су  сагласне  да се евентуални спорови  по овом  уговору  решавају 
споразумно, а у случају  спора уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у 
Београду. 

Уговорне стране су сагласне да за све што није регулисано овим уговорм важе одредбе 
Закона о облигационим односима. 
 Овај уговор сачињен је у 5 (пет) истоветних примерка и то 3 (три) примерка за 
Наручиоца и 2 (два) примерка за Пружаоце услуге. 

Саставни део овог уговора су и његови прилози, како следи: 
1. Техничка спецификација 
2. Понуда Пружаоца услуге 
 

 
 

 Потпис овлашћеног лица понуђача 
м.п. 

  
 
 
 
 

НАПОМЕНА:  
Модел уговора понуђач  није у обавези да попуњава, будући да ће потребни подаци узети 
из достављене понуде, већ само овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан 
са садржином уговора.  
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду - модел уговора се оверава печатом и 
потписује у складу са заједничким споразумом који је саставни део понуде. 
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први 
пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести своје пословно име, адресу, телефон, е–mail адресу 
и одговорно лице. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Завод за заштиту споменика  културе града Београда –Установа 
културе од националног значаја са седиштем у Београду, Калемегдан Горњи град 14, са 
назнаком: ,,ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ИЗРАДА ТАБЛИ QR КОДОМ 
И НОСАЧА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ КУЛТУРНИХ ДОБАРА, БР. ЈНМВ: 1.2.4/2016, НЕ ОТВАРАТИ”.  
 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 
23.08.2016. године до 09,30 часова, без обзира на начин на који је послата. 
    
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. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања 
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  
 
Обавезна садржина понуде:  
 

• Образац понуде са структуром цене (Образац 1);  
• Образац трошкова припреме понуде (Образац 2), ако се понуђач одлучи да искаже 

трошкове припремања понуде 
• Образац изјаве о независној понуди (Образац 3); 
• Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 4); 
• Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5), уколико понуђач подноси понуду са 
подизвођачем; 

• Образац меничног овлашћења за озбиљност понуде (Образац 6) и средство 
обезбеђења за озбиљност понуде, у складу са наводима датим у тачки 13 овог 
Упутства 

• Модел уговора; 
 

 3. ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ 
 Конкурсна документација се може потписати својеручно или оверити факсимилом. 
 Уколико конкурсну документацију потписује лице које није овлашћено за заступање по 
решењу из регистра привредних субјеката, потребно је доставити Овлашћење за потписивање 
конкурсне документације.  

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду – конкурсну документацију потписују у 
складу са заједничким споразумом који је саставни део понуде, осим Обрасца изјаве о 
независној понуди (Образац 3) и Обрасца изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у 
поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 4), који морају бити потписани и оверени 
печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. 
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4. ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА  
 Наручилац ће извршити јавно отварање понуда дана 23.08.2016. године године са 
почетком у 10,00 часова. 
 Понуде ће се отварати редоследом којим су примљене/заведене од стране Наручиоца.  

Представници понуђача, који присуствују јавном отварању понуда, морају Комисији 
наручиоца поднети овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.  
 
 
5. ПАРТИЈЕ 
 
Предметна јавна набавка није обликован по партијама. 
 
6.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
 
7. 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: Завод за заштиту споменика  
културе града Београда –Установа културе од националног значаја са седиштем у Београду, 
Калемегдан, Горњи град 14 ,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку мале вредности – Израда табли QR кодом и носача за 
обележавање културних добара, бр. ЈНМВ: 1.2.4/2016 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну мале вредности – Израда табли QR кодом и носача за 
обележавање културних добара, бр. ЈНМВ: 1.2.4/2016 - НЕ ОТВАРАТИ ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку мале вредности – Израда табли QR кодом и носача за 
обележавање културних добара, бр. ЈНМВ: 1.2.4/2016 - НЕ ОТВАРАТИ ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вредности – Израда табли QR кодом и 
носача за обележавање културних добара, бр. ЈНМВ: 1.2.4/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
 
8. 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 са структуром цене (Образац 1. у поглављу V ове конкурсне документације), 
понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или 
као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
9. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде са структуром 
цене (Образац 1. у поглављу V ове конкурсне документације) 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.  
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 
услова (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације). 
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. 
 
 
10. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум 
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, 
а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)  и 2) ЗЈН и то податке о:  

• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

• опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 
• податке о понуђачу који ће у име групе потписивати образце из конкурсне 

документације. 
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу III ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 
услова (Образац 4. у поглављу V ове конкурсне документације). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 
понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној 
набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
11. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 
ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
11.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок и начин плаћања: По потписивању уговора, а након доставе менице за повраћај авансног 
плаћања, Наручилац ће уплати аванс у висини од 50% од уговорене вредности, увећан за 
припадајући порез и то у року од 3 (три) од дана издавања авасног рачуна, док ће преостали 
износ, увећан за припадајући порез, Наручилац платити након коначног извршења посла, у року 
од 45 (четрдесетпет) дана од дана издавања исправног рачуна, односно по добијању средстава 
од Секретаријата за културу града Београда.  
Последња фактура мора бити испостављена Наручиоцу најкасније до 28.10.2016. године. 
Дефинисано уговором. 
 
Пратећа документација уз аванси рачун/рачун

- Пратећа докуметација уз аванси рачун: 
:  

1. Меница за повраћај аванса, 
2. Меницу за добро извршење посла, 
 

- Пратећа докуметација уз рачун: 
1. Меница за отклањање грешака у гарантном року. 

 
11.2. Захтеви у погледу гаранције квалитета 
Минимун 2 године од коначног извршења посла 
 
11.3. Захтев у погледу рока за за извршења услуге 
Рок за извођење радова не може бити дужи од 45 (четрдесетпет) дана, односно најкасније до 
25.10.2016. године 
Место пружања услуге: У складу са техничком спецификацијом. 
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11.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 
понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 
 
 
12. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 
пратећим и зависним 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 и мора бити 
заокружена на две децимале. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
У цену у понуди морају да буду урачунати и кроз њу исказани сви попусти и све погодности које 
понуђач нуди. Посебне попусте и погодности неће бити узимане у обзир приликом примене 
критеријума за доделу уговора.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 
92. ЗЈН. 
  
 
13. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
Понуђач је обавезан да уз понуду достави Наручиоцу, као финансијску гаранцију за 
озбиљност понуде, 

1) да понуђач повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од стране 
понуђача у обрасцу за понуду;  

бланко соло меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница 
и овлашћења Народне банке Србије (што ће се проверити увидом на интернет страници 
Народне банке Србије), оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица, а уз 
исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, у висини од 2% 
од вредности достављене понуде. Уз меницу мора бити достављена копија картона 
депонованих потписа.  

Наручилац може да активира финансијску гаранцију за озбиљност понуде у износу од 2% 
(без ПДВ-а) у случају:  

2) или ако понуђач, пошто је обавештен о прихватању понуде од стране Наручиоца, у току 
периода важења понуде не потпише или одбије да потпише уговор или не достави 
тражено средство обезбеђења за добро извршење посла, односно тражено средство за 
повраћај авансна. 

Финансијска гаранција за озбиљност понуде остаће на снази са роком важења не 
краћим од 30 дана од дана истека рока важења понуде

- за повраћај авансног плаћања  

. Уколико, из било ког разлога, дође 
до продужење рока важења понуде, обавеза понуђача је да обезбеди продужење важења 
финансијске гаранције за озбиљност и то најмање за број дана за који је продужен рок важења 
понуде.  

Достављено средство обезбеђења за озбиљност понуде вратиће се изабраном понуђачу 
након што достави средство обезбеђења за добро извршење посла и повраћај аванса, након 
закљученог уговора. Средство обезбеђења за озбиљност понуде биће враћено осталим 
понуђачима на њихов писани захтев, након закључења уговора.  

Менично овлашћење, које понуђач доставља уз понуду, може бити израђено на Обрасцу 
6 - Образац Меничног овлашћења за озбиљност понуде или предато на сопственом обрасцу, и 
мора садржати све елементе наведене у Обрасцу 6.  
 Трошкове прибављања средства обезбеђења за озбиљност понуде сноси Понуђач, 
осим у случају из члана 88. став 3. ЗЈН.  
 
 

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора наручиоцу достави 
бланко соло меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица, која ће бити са 
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Иста се издаје у висини плаћеног аванса са 
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ПДВ-ом, са роком важења до правдања аванса, односно најмање 30 дана дуже од дана истека 
рока за коначно извршење уговорене обавезе. 
Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за повраћај аванса у случају да Пружалац 
услуге не оправда износ уплаћеног аванса. 
Уз меницу се предаје и копија картона са депонованим потписима овлашћених лица Пружаоца 
услуге, копија Захтева за регистрацију менице оверену од пословне банке и овлашћење 
Наручиоцу да меницу може попунити у складу са уговором. 

 
-  за добро извршење посла  

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу Наручиоца 
(Београд, Калемегдан Горњи град 14), електронске поште на e-mail - 

 наручиоцу достави бланко 
соло меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке, 
оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, која ће бити са 
клаузулама: безусловна и платива на први позив.  
Рок важења меница за добро извршења посла је најмање 30 дана дуже од дана истека рока за 
коначно извршење уговорене обавезе. 
Уз меницу се предаје и копија картона са депонованим потписима овлашћених лица, копија 
Захтева за регистрацију менице оверену од пословне банке и овлашћење Наручиоцу да меницу 
може попунити у складу са уговором (у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а). 
Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за добро извршења посла уколико изабрани 
понуђач не пружи услугу која је предмет ове јавне набавке у уговореном року, под уговореним 
условима и на уговорени начин. 
 

-      за отклањање грешака у гарантном року  
Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје предмета јавне набавке преда 
наручиоцу бланко соло меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, која ће 
бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. 
Средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, остаће на снази са роком 
важења не краћим од 30 (тридесет) дана дана од дана истека гарантног рока. 
Уз меницу се предаје и копија картона са депонованим потписима овлашћених лица, копија 
Захтева за регистрацију менице оверену од пословне банке и овлашћење Наручиоцу да меницу 
може попунити у складу са уговором ( у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-
а). 
Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року 
уколико изабрани понуђач у року који одреди Наручилац, по рекламацији Наручиоца, не 
усклади квалитет са захтевима Наручиоца. 
 
Уколико изабрани понуђач не достави средство обезбеђења за добро извршење посла, 
сматрашће се да је одбио/одустао да закључи уговор и Наручилац може закључити уговор са 
првим следећим најповољнијим понуђачем.  
 
14. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ  
 Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде.  
 Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова.  
 Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средства обезбеђења, под 
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.  
 
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. 

 
16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
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nabavke@beogradskonasledje.rs 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 дана пре истека рока за 
подношење понуде.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или 
појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр 1.2.4/2016”. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока 
за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 
продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 
није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и 
то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 
понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге 
стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то 
и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 
 
17. 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. ЗЈН).  
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.  

18. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ  
 Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три 
године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:  

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН;  
2) учинио повреду конкуренције;  
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;  
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

  
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 

испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања 
позива за подношење понуда. Доказ може бити:  

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;  
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку  јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза; 
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;  
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;  
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5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и 
под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;  

6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.; 

7) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 
уговорима о јавним набавкама. 
 

 Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из чл. 82 става 3. тачка 1) ЗЈН, који 
се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је 
предмет јавне набавке истоврсан.  
 
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 
својине трећих лица сноси понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова (члан 
74. став 2. ЗЈН). 
Наручилац задржава сва ауторска права на дизајн и изглед табли са QR кодом и носача. 
 
 
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА 
ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које 
има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би 
могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: 
nabavke@beogradskonasledje.rs или препорученом пошиљком са повратницом на адресу 
наручиоца. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права 
наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење 
о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у 
року од два дана од дана пријема захтева.  
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 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. ЗЈН 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 претходног става, сматраће се благовременим 
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне 
набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана 
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење 
пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог 
рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 
складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права мора да садржи:  
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу наручиоца;  
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3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 
7) потпис подносиоца.  
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење 
захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у 
смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

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 - 60.000 динара;  
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253;  
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; Завод за заштиту споменика  културе града Београда –Установа културе 

од националног значаја са седиштем у Београду; јавна набавка мале вредности бр. 1.2.4/2016 
(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, или  
 
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, или  

 
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), или 

 
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 ЗЈН и другим 
прописом. 

 
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.  

 
21. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 Наручилац ће у року од 10 дана од дана отварања понуда донети одлуку о додели 
уговора. 

 Уколико изабрани понуђач одустане од закључења уговора Наручилац има право да 
исти закључи са првим следећем најповољнијим понуђачем (члан 113. ЗЈН). 
 

22. 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 писани захтев наручиоцу.  
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 Наручилац је дужан да понуђачу који поднесе захтев омогући увид и копирање 
документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема 
писаног захтева.  
 
23. ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ  

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 и на својој интернет 
страници (сходно члану 63. Закона о јавним набавкама).  

2) Обустави поступак јавне набавке ако установи да ниједна понуда не одговара 
захтевима из конкурсне документације. 

3) Обустави поступак јавне набавке ако дође до престанка потребе наручиоца за 
предметним радовима. 

 
 

25.УГОВОРНА КАЗНА 
 

Уколико Пружалац услуге не пружи уговорене услуге у уговореном року, дужан је да 
плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5% од укупно уговорене вредности за сваки дан 
закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% од вредности уговора.  
  Ако штета пређе износ уговорне казне из претходног става, Наручилац може да тражи 
накнаду стварне штете, а може и да раскине уговор без обавезе према Пружаоцу услуге. 

 
 

26. ПРИМОПРЕДАЈА ПО КОНАЧНОМ ИЗВРШЕНОМ ПОСЛУ 
 

Пружалац услуге одмах, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана коначног извршења 
посла писмено обавести Наручиоца. 
 Примопредаји се приступа најкасније у року од 3 (три) дана од дана пријема писменог 
обавештења 
 Примопредају, записнички,  врши заједничка комисија. 

Комисију за примопредају чине 2 (два) представника Наручиоца, 1 (један) представник 
Пружаоца услуге. 

Записник о примопредаји садржи нарочито следеће податке: 
- да је услуга пружена у складу са уговором, позитивноправним прописима и правилима 

струке, 
- да ли квалитет пружене услуге одговара уговореном квалитету, 
- констатацију о примопредаји гарантних листова и атеста и остале документације о 

гаранцијама, са упутствима за употребу, 
- датум коначног извршења посла и датум извршене примопредаје. 
Дефинисано уговором, 
 

27. ИЗМЕНА УГОВОРА 
 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка 
јавне набавке, а у складу са чланом 115. ЗЈН, повећати обим предмета набавке, с тим да се 
вредност појединачног уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности 
првобитно закљученог уговора. У случају повећања вредности уговора, Наручилац има обавезу 
да поступи у складу са чланом 115. став 5. ЗЈН. 

У случају из претходног става Пружалац услиге и Наручилац ће закључити анекс 
уговора, којим ће регулисати повећање уговорене вредности. 
 
 
28. РАСКИД УГОВОРА 
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Уговорна страна незадовољна  испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране 
може захтевати  раскид уговора,  под условом,  да је своје уговорне  обавезе у потпуности и 
благовремено извршила. 

Раскид уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 15  (петнаест)   
дана. 

Овај уговор се може раскинути у случају наступања околности које не зависе од воље 
уговорних страна и које отежавају или онемогућавају извршење уговорене услуге, са отказним 
роком од 15 дана од дана достављања писменог обавештења о отказу другој уговорној страни. 

Наручилац има право једностраног раскида уговора у свако доба и без отказног рока, 
уколико Пружалац услуге не извршава уговорене обавезе на уговорени начин, о чему ће 
писмено обавестити Пружаоца услуге. 

 
29. ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА 
 

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорене стране и  под условом да 
Пружалац услуге достави средство обезбеђења за добро извршења и  средство обезбеђења за 
повраћај аванса наведено.. 

Крајњи рок за реализацију уговорене услуге је до 25.10.2016. године. 
Овај уговор престаје да важи и пре истека рока из претходног става утрошком укупно 

уговрених средстава Наручиоца, достављањем писменог обавештења Пружаоцу услуге од 
стране Наручиоца. 

Рок за реализацију уговорене услуге се може продужити у случају наступања околности 
из чл. 6 овог уговора, о чему ће уговарачу сачинити Анекс уговора. 

Рок за пружање услуге може се продужити у следећим случајевима: 
- природни догађаји који имају карактер више силе, 
- прекид као последица мера предвиђених актима државних органа, 
- ванредни друштвени догађаји који су законом утврђени као виша сила, 
- друштвене појаве и друге околности изазване одлукама државних органа или актима 
надлежних органа, за које није одговоран Извођач, 
- у случају измене Техничке документације по налогу Наручиоца. 
Дефинисано уговором. 
. 
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	Пружалац услуге достaвио Понуду, број __________, од__________, примљена код Наручиоца под бројем __________ од_______, у свему у складу са Конкурсном документацијом, број 1.2.4/2016.
	Наручилац изабрао Пружаоца услуге, на основу Извештаја Комисије за јавну набавку, број ________, од_______, Одлуком о додели уговора, број_______, од_______, у свему у складу са Законом о јавним набавкама (’’Службени гласник РС’’, бр.124/2012, 14/15, ...
	(варијаната: заједничка понуда)
	Пружалац услуге је носилац посла следеће групе понуђача_____________________________
	(варијанта: понуда са подизвођачем)
	Пружалац услуге је понуду поднео са следећим подизвођачима_________________________
	Пружалац услуге је следећи део набавке:_______________ поверио подизвођачу____________.
	Члан 1.
	Члан 2.
	Цена наведена у претходном ставу овог члана је фиксна за све време трајања уговора.
	Цена наведена у претходном ставу овог члана укључује све пратеће и зависне трошкове.
	Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.
	Члан 3.
	Наручилац се обавезује да након потписивања уговора и пријема менице за повраћај аванса, плати аванс у висини од 50% од уговорене вредности, увећан за припадајући порез, уплатом на текући рачун Пружаоца услуге, у року од 3 (три) од дана издавања  ава...
	Обрачун ће се вршити према једниничним ценама из Понуде и стварно пруженим услугама, а највише до вредности наведене у чл. 2  ст. 1 овог Уговора.
	Последња факура мора бити достављена Наручиоцу најкасније до 28.10.2016. године.
	Пружалац услуге је дужан да Наручиоцу надокнади штету коју причини на имовини Наручиоца својом кривицом или грубом непажњом.
	Уколико Наручилац у току реализације овог уговора претрпи штету која је последица неиспуњавања уговорених обавеза од стране Пружаоца услуге, Пружалац услуге је одговоран за штету коју је Наручилац у том случају претрпео и дужан је да је надокнади.
	Уговорне стране су сагласне да у случају наступања штете из става 1. овог члана заједничка комисија утврди евентуалну одговорност Пружаоца услуге, обим и висину штете, о чему ће се сачинити записник.

