
Број: 2909/1 
Датум: 17.11.2015. године 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДА 
НАБАВКА И УГРАДЊА НОВИХ ПОЗОРИШНИХ СЕДИШТА - ВЕЛИКА САЛА 

Назив наручиоца: Установа - локална самоуправа 
«Центар за културу - Пожаревац» 
Јована Шарбановића бр.1, Пожаревац,12000  

Телефон:  012 522 481, Факс: 012 523471, E-mail: centarpozarevac@gmail.com 
Интернет страница наручиоца: www.czkpo.rs 
Набавка добара и радова у отвореном поступку јавне набавке: 
Бр. 29/2015: 

НАБАВКА И УГРАДЊА НОВИХ ПОЗОРИШНИХ СЕДИШТА - ВЕЛИКА САЛА 
ОРН: 39111200 Позоришна седишта 
1. Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузимање конкурсне

документације у просторијама Центар за културу - Пожаревац, Пожаревац, радним 
данима од 10:00 до 14:00 сати, до дана и сата истека рока за подношење понуда, са 
портала јавних набавки и на интернет адреси наручиоца www.czkpo.rs. 

Сви понуђачи су дужни да обиђу објекат у којем се врши уградња фотеља са подизним 
механизмом како би сагледали димензије распореда фотеља које су дате у оквиру 
техничке спецификације и техничке скице распореда фотеља као и увид у саму подлогу у 
коју се врши уградња истих. 

Термин обиласка објекта одређен је од стране Наручиоца у периоду од 1. до 4. 
децембра од 08 до 15 сати у радном времену. Приликом обиласка понуђача наручилац 
издаје потврду о истом, коју Понуђачи прилажу као део конкурсне документације. 

2. Понуде се припремају и подносе у складу са позивом за достављање понуда,
конкурсном документацијом,  као и пратећих обавезних докумената на обрасцима који су 
дати у прилогу конкурсне документације. 

3. Критеријум за оцењивање понуда Најниже понуђена цена.
4. Право учешћа имају понуђачи који испуњавају услове из члана 75. и члана 76.

Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», број 124/12, 14/2015 и 68/2015) (у 
даљем тексту Закон), правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова. («Службени 
гласник РС», број 29/13 и 104/2013) (у даљем тексту: правилник), у тексту позива и 
конкурсне документације. 

5. Понуђачи своје понуде подносе у затвореним ковертама, са назнаком:
''НЕ ОТВАРАЈ'' – ''НАБАВКА И УГРАДЊА НОВИХ ПОЗОРИШНИХ СЕДИШТА - ВЕЛИКА САЛА'' 

Понуде доставити путем поште или непосредно (лично), на адресу:    
Центар за културу - Пожаревац 
Јована Шарбановића бр.1, 
 Пожаревац. 
 До 21.12.2015. године  до 10 сати  по локалном времену. 

Узорак производа добара који се нуде. 
              Понуђач је дужан да уз понуду достави, у складу са роковима из претходног става, 
узорак столице коју нуди, каталог са узорцима тканина - меблова и боја, све атесте за 
квалитет и техничке карактеристике мебла издате од стране акредитоване контролне 
организације (Атест за отпорност на трљање EN ISO 12947:2000 за 120 000,00 трљања, Атест 
за негориви штоф  EN 1021/1-2, врсту мебла Тревира CS, Poliester 100% са техничким 
карактеристикама тежина штофа не мањом од 600гр/м2 ) као и Атест за фотељу као 
комплетан производ. 
            Узорци столица се достављају у амбалажи (по избору понуђача), којом ће се столице 
обезбедити приликом транспорта до одредишног места (у просторије наручиоца), при чему 
ризик од евентуалног оштећења столица сноси понуђач све до момента њихове предаје 
наручиоцу, а од тог момента ризик од случајног оштећења сноси наручилац, све до момента 
њиховог поновног преузимања од стране понуђача.  

Понуда понуђача који не достави захтеване узорке, биће одбијена као 
НЕПРИХВАТЉИВА. 



Узорци морају бити запаковани са назнаком-„УЗОРЦИ ЗА ЈНМВ 29/2015-НЕ ОТВАРАЈ“. На 
кутији обавезно  мора  бити  наведено: назив, адреса, број телефона и број факса понуђача. 
Обавезно са узорком запаковати 1 примерак отпремнице, у којој је наведен садржај са свим 
елементима готовог производа. Достављени узорак се враћа понуђачима по истеку рока за 
жалбе на одлуку о избору најповољнијег понуђача осим узорка понуђача који је изабран као 
најповољнији. 
6. На полеђини достављене конкурсне документације понуде, обавезно мора бити 

наведено: назив, адреса, број телефона и број факса понуђача. 
7.           Отварање понуда ће се обавити јавно, комисијски 21.12.2015. године са почетком у 

11 сати у просторијама «Центар за културу - Пожаревац», ул. Јована Шарбановића бр. 1, 
12000 Пожаревац, Конгресна сала. 

8. Представник понуђача може присуствовати отварању понуда уз писмено пуномоћје. 
9. Пре почетка отварања понуда представник понуђача који ће присуствовати поступку 

отварања понуда и активно учествовати дужан је да Комисији за јавну набавку преда 
писано овлашћење. Овлашћење мора бити заведено код понуђача (са бројем и датумом), 
оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико представник 
понуђача не достави наведено овлашћење, представник ће бити третиран као општа 
јавност и неће моћи да активно учествује у поступку отварања. 

10. Уколико поступку отварања присуствује законски заступник понуђача, неопходно је 
да се као такав легитимише изводом из АПР (ако је заступник правно лице ) и личних 
докумената (лична карта, пасош и др. ако је законски заступник физичко лице). Уколико 
понуђач не достави наведени извод из АПР, Комисија ће пре почетка отварања понуда 
извршити проверу података на сајту АПР. 

11. Пожељно је да Понуђачи, своју конкурсну документацију са свим траженим 
документима из услова јавне набавке повезују траком (јемствеником) у целини са 
печаћењем и нумерисањем страница, односно предају у форми која онемогућава 
уклањање или замену појединих докумената након комисијског отварања приспелих 
понуда. Понуђач је у обавези да конкурсну документацију са свим прилозима приложи 
према хронолошком реду  из Обрасца бр. 1, а сам oбразац као и: 

 

- једну (1) сопствену бланко меницу за озбиљност понуде са меничним овлашћењем, депо 
картоном пословне банке, Овереним захтевом за регистрацију менице од стране 
пословне банке. 

- уколико се понуђач изјашњава о одређеној висини авансних средстава доставља писмо о 
намерама пословне банке о давању гаранције на авансна средства, приложи и достави 
у пластичној ПВЦ фолији са перфорацијом на ивичном делу и повеже траком 
(јемствеником) са осталом документацијом. 

- понуђач доставља, писмо о намерама пословне банке која има намеру да изда гаранцију 
за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року, као и да 
потпише Изјаву да ће благовремено по закључењу уговора издати наручиоцу 
БАНКАРСКУ ГАРАНЦИЈУ у складу са условима конкурсне документације. 

 

12.  Рок важности понуде је најмање 30 календарских дана од дана отварања понуда.  
13. Оквирно у року од десет (10) дана од дана отварања понуде, извршиће се избор 

најприхватљивије понуде. 
14. Оквирни датум закључења уговора је 31.12.2015. године. 
15. Рок трајања Уговора је до испуњења уговором преузетих обавеза, рачунато од 

ступања на снагу важности уговора по достављању финасијских средстава обезбеђења 
(рок за достављање – десет (10) радних дана) од дана обостраног отписивања уговора. 
Важности уговора je до испуњења уговорно преузетих обавеза гаранција, односно десет 
(10) радних дана од истека гаранција на изведене радове и уграђена, испоручена добра. 

 
Особа за писани контакт: 
 

Лазовић Драган, Е-mail: dlazovic54@gmail.com и centarpozarevac@gmail.com fаx:012 523 471. 
 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

                  ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ПОЖАРЕВАЦ 


