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ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
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На основу Члана 61. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», број 124/12, 14/2015 и
68/2015, у даљем тексту: Закон), подзаконских аката Члан 6. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова. («Сл. гласник РС», број 29/13 и 104/2013, у даљем тексту: Правилник),
Интерног акта којим се ближе одређује поступак спровођења јавних набавки унутар
наручиоца од 27.03.2015. године.
Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 639 од 6. марта 2019. године, Решења о
образовању Комисије за јавне набавке број 639/1 од 6. марта 2019. године, припремљена
је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
За предметну јавну набавку у отвореном поступку
Број: 116/2019
НАБАВКА И УГРАДЊА ПРОЈЕКТОРА И АУДИО ОПРЕМЕ
ОРН:

32350000- делови аудио и видео опреме
32321200- аудиовизуелна опрема

Конкурсна документација садржи:





















Насловна страна конкурсне документације,
Садржај конкурсне документације,
Општа документација,
Услови и упутство за сачињавање понуде,
Изјава Понуђача,
Изјава о независној понуди понуђача,
Основни подаци о понуђачу,
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Основни подаци о подизвођачу,
Изјава чланова групе понуђача,
Основни подаци о члану групе понуђача,
Образац трошкова припреме понуде,
Техн. спецификација, предрачун добара,
Понуда понуђача,
Модел уговора,
Изјава одговорног извођача,
Записник о изласку на терен
Референц листа испоручених добара
Потврда о реализованим Уговорима
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Укупно 32 стране конкурсне документације.
Комисија:



Драган Лазовић,
Драгана Милановић, дипл. правник

- председник комисије
- заменик председника комисије




Слободан Живковић, службеник ЈН
Бојан Николић,

- члан
- заменик члана




Ведран Лукић,
Миладиновић Зоран,

- члан
- заменик члана
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116/2019 ЈНОП
ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:

Назив наручиоца:

Интернет страница наручиоца:

Установа - локална самоуправа
«Центар за културу»
Јована Шербановића бр.1
Пожаревац,12000
Телефон: 012 522 481,
Факс:
012 523 471,
E-mail: centarpozarevac@gmail.com
www.czkpo.rs

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ, ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ, РОК
ТРАЈАЊА УГОВОРА:
Позиција у Плану ЈН; 1.1.6 НАБАВКА И УГРАДЊА ПРОЈЕКТОРА И АУДИО ОПРЕМЕ
ОРН:

32350000- делови аудио и видео опреме
32321200- аудиовизуелна опрема

Рок трајања уговора 12 месеци, важност уговора од тренутка обостраног потписивања и
достављања предвиђених средстава обезбеђења у предметном поступку јавне набавке.
ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка број ЈНОП 116/2019 спроводи се у отвореном поступкујавне набавке
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОПИС НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОРН:
НАБАВКА И УГРАДЊА ПРОЈЕКТОРА И АУДИО ОПРЕМЕ
ОРН:

32350000- делови аудио и видео опреме
32321200- аудиовизуелна опрема

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
Предметна јавна набавка није резервисана.
Предметна јавна набавка се не спроводи електронском лицитацијом.
ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДА:

Припремање понуда у складу са позивом за подношење понуда и конкурсном
документацијом. Конкурсна документација садржи, Упутство, техничке спецификације и
начин доказивања испуњености обавезних услова, додатних, техничког описаспецификације и упутство понуђачима за сачињавање понуде.
Заинтересовано лице може у писаном облику тражити од Наручиоца додатне информације
или појашњење у вези припремања понуде, при чему може да укаже наручиоцу на
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет
дана пре истека рока за подношење понуда.
ПРЕДМЕТНА ЈАВНА НАБАВКА СПРОВОДИ СЕ У ПОСТУПКУ ЈАНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У СКЛАДУ СА; Законом о јавним набавкама и подзаконским актима којима се уређују јавне

набавке.
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ;
Сваког радног дана од 10 до 14 сати.
Особа за писани контакт:
Особа за контакт: Драган Лазовић, Факс: 012 523 471,
E-mail: dlazovic54@gmail.com
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ
Центар за културу - Пожаревац Конкурсна документација у отвореном поступку
број 116/2019; Набавка и уградња пројектора и аудио опреме
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА ЗА САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА; Понуђач подноси
понуду на српском језику, конкурсна документација је сачињена на српском језику. Поступак
јавне набавке се одвија на српском језику. Није предвиђено односно дозвољено
понуђачима да достављају понуде ни делимично на страном језику. Уколико понуђач у
поступку прегледа и оцене понуда утврди да је део понуде на страном језику, одредиће
понуђачу примерен рок у којем је дужан да изврши превод тог дела понуде на српски језик,
оверено од стране овлашћеног судског тумача.
У случају спора релевантна је верзија конкурсне документације, на српском језику.
ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА; Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ПОНУЂАЧ ДА ИСПУНИ ЗА УЧЕШЋЕ: Право учешћа имају
понуђачи који испуњавају услове из Члана 75. Закона. У складу са чланом 77. став 4. Закона
о јавним набавкама понуђач испуњеност обавезних услова (осим услова из члана 75. став 1.
тачка 5), доказује овером и потписивањем одговорног лица Понуђача, изјаве којом под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне услове
утврђене Законом а предвиђених конкурсном документацијом предметне јавне набавке.
Наручилац задржава право да пре доношења одлуке о додели уговора, може понуђачу чија
је понуда оцењена као најповољнија тражи да достави на увид оригинал или оверену копију
свих или појединих доказа о испуњености обавезних услова, у примереном року а не
краћем од пет радних дана.
I. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
Доказивање испуњености наведеног услова;

Правно лице: * Извод из регистра Агенције за привредне регистре

Предузетник:



* Извод из регистра надлежног Привредног суда (односи се на Установе)
* Извод из регистра Агенције за привредне регистре
* Извод из одговарајућег регистра

Старост документа: није дефинисана, већ документ мора да исказује стварно стање правно релевантних
чињеница (од датума, последње промене података који су уписани у Регистар).

II. да он и његов законски заступник није осуђиван;
1- за неко од кривичних дела,
2- као члан организоване криминалне групе,
3- да није осуђиван за кривична дела против привреде,
4- кривична дела против животне средине
5- кривично дело примања или давања мита,
6- кривично дело преваре.
Доказивање испуњености наведеног услова:

Правно лице;
за дела из тачке 1.
*Законски заступник, Извод из казнене евиденције - надлежне ПУ МУП-а.
* Правно лице, Уверење надлежног суда.
за дела из тачке 2.
* Уверење вишег суда у Београду.
за дела од тачке 3. до 6. * Уверење Основног суда и уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште
правног лица .

Предузетник: * Извод из казнене евиденције - надлежне ПУ МУП-а.
Старост докумената: Наведени докази, уверења не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда

III. да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
Доказивање испуњености наведеног услова:
 Правно лице:
* Уверење Пореске управе Минист. фин. и привр. РС (порез. и доприн.)
* Уверење локалне самоуправе (изворни локални приходи)
* Уверење Пореске управе Минист. фин. и привр. РС (порез. и доприн.)
* Уверење локалне самоуправе (изворни локални приходи)
Старост докумената: Наведени докази, уверења не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда


Предузетник:

IV. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
набавке, ако је предвиђена посебним прописом;
Центар за културу - Пожаревац Конкурсна документација у отвореном поступку
број 116/2019; Набавка и уградња пројектора и аудио опреме
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ДОДАТНИ УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ПОНУЂАЧ ДА ИСПУНИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОГЛЕДУ
ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВНОГ КАПАЦИТЕТА КАО И ТЕХНИЧКО КАДРОВСКОГ; Право
учешћа имају понуђачи који испуњавају услове из Члана 76. Закона. У складу са чланом 77.
став 4. Закона о јавним набавкама понуђач испуњеност тражених додатних услова, доказује
овером и потписивањем одговорног лица Понуђача, изјаве којом под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне услове утврђене Законом а
предвиђених конкурсном документацијом предметне јавне набавке и конкурсне
документације.
Наручилац задржава право да пре доношења одлуке о додели уговора, може понуђачу чија
је понуда оцењена као најповољнија тражи да достави на увид оригинал или оверену копију
свих или појединих доказа о испуњености додатних услова, у примереном року а не краћем
од пет радних дана.
I.да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом;
 Понуђач мора имати исказан нето добитак последње три пословне (2017., 2016. и 2015)
године;
Доказивање испуњености наведеног услова:

Приложен Биланс успеха за наведене године ( исказана позиција АОП 1064)
или Извештај о бонитету привредних друштава и задруга
Понуђач мора имати остварен и исказан приход од продаје за претходне три обрачунске
године (кумулативно за 2017., 2016. и 2015. годину), минимум 24.000.000,00 динара.
o



Доказивање испуњености наведеног услова:

Приложен Биланс успеха за наведене године ( исказана позиција АОП 1001)
или Извештај о бонитету привредних друштава и задруга
Понуђач не сме бити неликвидан у периоду важења понуде укључујући и укупан период
важења понуда.
o



Доказивање испуњености наведеног услова:

Наручилац задржава право да изврши проверу испуњености овог услова у поступку
сачињавања извештаја о стручној оцени понуда, тражени доказ преузеће са интернет
адресе НБС.
Старост докумената: Период важења понуде понуђача.
 Да уредно исплаћује зараде и припадајуће порезе и доприносе запослених;
Доказивање испуњености наведеног услова:

o
o

Обавештење о успешном пријему пореске пријаве електронским путем( број
пријаве, Врста пријаве, Датум подношења).
Извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку.

Старост докумената: до последњег дана у месецу за претходни обрачунски период у односу на
датум објављивања односно слања позива за подношење понуда.

II. да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом.
 Извод из каталога или други документ из ког се виде техничке карактеристике
понуђених добара. (фотографија или нацрт или скица)
 Прорачун објектива-елаборат за понуђени пројектор, димензију платна и растојање,
оверен од стране овлашћеног лица – инжењера са лиценцом 453,
Доказивање испуњености наведеног услова: Упутство за инсталирање и руковање
( обавезно на српском језику), Понуђач коме се додели уговор предметне набавке прилаже
и оверене гарантне листе произвођача: оверене, на српском језику.
 Минимум два (2) радника радно ангажована на пословима предметне набавке
 Минимум једно (1) лице радно ангажовано струке инжењера електротеxнике које поседује
лиценцу 453 – одговорни извођач радова телекомуникациониx мрежа и система
Доказивање испуњености наведеног услова:

o

o
o

Доказ о радном ангажовању (уговор о раду, образац пријаве на обавезно социјално
осигурање, уговор о делу и пријава на обавезно социјално осигурање или други доказ из
ког се несумњиво може утврдити да је лице у радном ангажовању код понуђача)
фотокопија лиценце 453 – одговорни извођач радова телекомуникациониx мрежа и
система која гласи на исто лице
фотокопија потврде о важности достављене лиценце оверена од стране Инжењерске
коморе Србије
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o


Изјава оверена сопственим печатом од стране одговорног лица-одговорног извођача
да има уведен систем управљања квалитетом ISO 9001, систем управљања заштитом
животне средине ISO 14001 и систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на
раду OHSAS 18001.

Доказивање испуњености наведеног услова:

o


Копија важећих сертификата ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 који гласе на
понуђача
да је овлашћен од стране произвођача добара која се нуде да понуди конкретна добра
као и да пружи одговарајућу сервисну подршку у гарантном року, за добра из техничке
спецификације.

Доказивање испуњености наведеног услова:

Дистрибутерски сертификат/ауторизација/овлашћење које гласи на понуђача, и којим се
понуђачу даје право да понуди конкретно добро као и да пружа одговарајућу сервисну
подршку у гарантном року, потписано и оверено печатом од стране произвођача, за добра
из техничке спецификације.
Напомена: за добро под редним бројем 1 из техничке спецификације (дигитални
пројектор), овлашћење треба да се односи на сам уређај, а не на саставне компоненте.
 да је у претходне три године (2018.,2017. и 2016.) испоручио минимум 5 инсталација са
изведеном монтажом и пуштање у рад аудио система за биоскопске пројекције са
ласерским типом DCI пројектора. Испорука, инсталација и пуштање у рад биоскопске
дворане са минимум капацитета двеста (200) седишта.
Доказивање испуњености наведеног услова:
Попуњен и оверен образац предметне конкурсне документације.
Попуњена и оверена Потврда о реализованим пословима образац предметне конкурсне
документације.

Понуђач мора својом понудом да у потпуности испуни услове који су наведени као посебни
услови. Докази о испуњавању услова могу бити у фотокопији оригиналних докумената.
Уколико понудом није испуњен макар један услов, сматраће се неприхватљивом
понудом, иста се искључује из даљег поступка (одбија се).
Понуђачи су обавезни да доставе уз понуду, сваки део конкурсне документације предвиђен
од стране наручиоца.
ИЗМЕНЕ, ДОПУНА ИЛИ ОПОЗИВ ПОНУДЕ; Понуђач може да измени, допуни ли опозове
своју понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.
Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском
износу, а не у процентима.
Начин обрачуна цене у случају измене понуде кроз измену цене вршиће се корекцијом
понуђене основне цене по појединачним позицијама или јединичним ценама, на начин
линеарне корекције у зависности од коначне укупне цене након извршене измене понуде.
Свако обавештење о измени, допуни или опозиву понуде биће припремљено, означено и
достављено са ознаком на коверти “Измена понуде ______” или “Допуна понуде _______”
или «Опозив понуде ____-» за ЈАВНУ НАБАВКУ Број: 116/2019 НАБАВКА И УГРАДЊА
ПРОЈЕКТОРА И АУДИО ОПРЕМЕ. Понуда не може бити измењена после истека рока

за подношење.
САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА; 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.
УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ; Понуду може поднети понуђач који наступа са
подизвођачима. Понуђач је у обавези да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке
делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, 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 је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из
члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1.
тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.
Центар за културу - Пожаревац Конкурсна документација у отвореном поступку
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У том случају је услове из члана 76. Закона о јавним набавкама, понуђач дужан испунити
самостално.
ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА: Понуду може поднети група понуђача. Сваки понуђач из групе
понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, а
додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди
другачије.
Услов из члана 75. став 1. тачка 5. овог Закона дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог
услова.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке:
1)
члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2)
опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку
понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може да достави у виду оверених копија
(потписане, печатиране) од стране одговорних лица, а наручилац може пре доношења
одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну
набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал свих или појединих
доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) који су јавно доступни на
интернет страници Агенције за привредне регистре – Регистар понуђача.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су
подаци, који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим
надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа
те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописани начин.
УСЛОВИ ПЛАЋАЊА; Понуда понуђача који у понуди наведе аванс у износу већем од 30%
биће одбијена као неприхватљива.
ВАЛУТА И ЦЕНА; Цена у понуди треба да буде изражена у динарима, без ПДВ-а и мора
бити фиксна.
Центар за културу - Пожаревац Конкурсна документација у отвореном поступку
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Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена
има предност у случају несагласности.
ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ; банкарска гаранција и меница. Понуђач је дужан да у
понуди достави:
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група
понуђача је у обавези да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде,
банкарску гаранцију за добро извршење посла и меницу за отклањање грешака у гарантном
року, и то:
Банкарску гаранцију за озбиљност понуде – оригинал, у износу од 10% вредности понуде
без ПДВ-а, са роком важења 30 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити
неопозива, без права на приговор, безусловна и платива на први позив - у корист
наручиоца.
Наручилац ће банкарску гаранцију за озбиљност понуде активирати у случају да понуђач
чија је понуда изабрана као најповољнија опозове или мења своју понуду, уколико одбије
да закључи или не закључи уговор о јавној набавци, и уколико не поднесе средства
обезбеђења за добро извршење посла, односно отклањање грешака у гарантном року, у
складу са захтевима из конкурсне документације.
Наручилац ће вратити банкарску гаранцију за озбиљност понуде понуђачима са којима није
закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Банкарску гаранцију за добро извршење посла:
Понуђач коме је додељен уговор је дужан да, у року од 5 дана од закључења уговора,
Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, у виду
банкарске гаранције у износу од 10% вредности уговора без ПДВ-а, која мора бити
неопозива, без права на приговор, безусловна и платива на први позив - у корист
наручиоца.
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла мора да важи најмање пет
дана дуже од истека рока за испоруку и уградњу добара која су предмет јавне набавке.
Наручилац може реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да
понуђач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање
спорова.
Меницу за отклањање грешака у гарантном року:
Понуђач коме је додељен уговор је дужан да, приликом закључења уговора, Наручиоцу
достави средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, у
виду бланко сопствене менице (оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица)
регистроване у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије са меничним
овлашћењем - писмом на 10% вредности уговора без ПДВ-а.
Понуђач је обавезан да уз средство финансијског обезбеђења достави и Копију картона са
депонованим потписима овлашћеног лица понуђача као и доказ о регистрацији менице.
Уколико је податак о регистрацији менице јавно доступан на интернет страници Народне
банке Србије, понуђач није дужан да доставља доказ о регистрацији менице.
Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року мора да важи
најмање пет дана дуже од истека гарантног рока који је дат конкурсном документацијом
(најмање 24 месеца). Наручилац може реализовати средство обезбеђења за отклањање
грешака у гарантном року у случају да добављач не приступи отклањању недостатака у
року од 5 дана о пријему информације од наручиоца, односно уколико недостатак који би
могао да умањи могућност коришћења предмета набавке у гарантном року, не отклони.
Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање
спорова.
Наручилац преузима обавезу да се менице врате испоручиоцу по истеку рокова уговорних
обавеза о чему ће се сачинити записник.
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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА;
Заинтеросовано лице упућује захтев за излазак на локацију и обилазак објекта, овлашћено
лице које врши увид код Наручиоца мора бити овлашћено у писаној форми од стране
одговорног заинтересованог лица, потенцијалног понуђача.
О изласку на терен и увид сачињава се записник од стране Наручиоца, образац бр.13
предметне конкурсне документације.
Сачињен записник је саставни део понуде потенцијалног понуђача.
Заинтересовано лице може у писаном облику тражити од Наручиоца додатне информације
или појашњење у вези припремања понуде, при чему може да укаже наручиоцу на
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет
дана пре истека рока за подношење понуда.
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на
начин одређен чланом 20. закона.
ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ: Наручилац може да
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог
подизвођача.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ; Рок важења понуде не може бити краћи 30 дана од дана јавног
отварања понуда.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА; Критеријум за оцењивање понуде је најнижа
понуђена цена. У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом
Наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду
понуђача који је у претходне три године остварио већи пословни приход( АОП 1001).
Напомена: Наручилац ће тражени критеријум преузети са интернет адресе АПР.
У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде
домаћег и страног понуђача који пружају услуге, наручилац мора изабрати понуду домаћег
понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 15 % у односу на нaјнижу
понуђену цену страног понуђача. Доказује се потврдом издатом од стране ПК РС за
предметну набавку.
ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА; Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе

да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, да гарантује да је ималац права
интелектуалне својине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде.
Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa
интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.
РОК ПРЕУЗИМАЊА И ИСПОРУКЕ: У складу са понудом, динамиком испоруке сачињеном
од стране Наручиоца, усаглашена са Понуђачем, потписником уговора.
КВАЛИТЕТ: У складу са захтевима из техничке спецификације Наручиоца.
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА. Контрола се врши приликом

испоруке добара и пуштања у рад као јединствена функционална целина, састављањем
записника о примопредаји од стране представника Наручиоца.
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РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА; Оквирни рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели

уговора је 10 (десет) дана од дана отварања понуда.
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року
од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац
може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА; Наручилац након закључења уговора у предметној
јавној набавци, предвиђа у складу са Чланом 115. Закона, повећање обима предмета јавне
набавке у каксималном износу до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора
ако се зато укаже потреба Наручиоца.
Изменом уговора не може се мењати предмет набавке.
Измену уговора извршиће се доношењем одлуке о измени, иста објавити на порталу управе
за јавне набавке а извештај доставити надлежним органима у зато предвиђеном року од
три дана.
НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ; Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ о постојању

негативне референце у складу са чланом 82. Закона.
ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА; Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач,

односно заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора у конкретном
поступку јавне набавке и који је претрпео или могао да претрпи штету због
поступања наручиоца противно одредбама овог закона.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији. После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави
поступка, рок за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних
набавки.
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да уплати таксу на следећи рачун:
Евиденциони рачун: 840-30678845-06, Шифра плаћања 153 или 253, Модел: 97, Позив на
број: 50-016, Сврха уплате: Такса за захтев за заштиту права, Назив наручиоца, број или
ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права.
Прималац: буџет РС, Износ: 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси
након отварања понуда или 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре
отварања понуда.
Доказ о уплати таксе у складу Члана 151. Став 1. Тачка 6) Закона, саджи:
Потврда о извршеној уплати таксе из Члана 156. Закона са наведеним елементима; да
буде издата од стране банке оверена печатом банке, потврда мора да садржи податак
да је налог за уплату таксе, да је налог реализован преносом средстава са датумом
извршења и да садржи све податке; износ таксе, број рачуна, шифру плаћања, позив на
број, сврха, наведен корисник, назив уплатиоца, потпис овлашћених лица. Уз потврду
доставља се и налог за уплату, први примерак са свим елементима.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране
наручиоца 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. закона указао
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности а наручилац их није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека
рока за подношење понуда а након истека рока из Члана 149. Став 3. закона сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавкеако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење захтева из Става 3 и 4. Члана 149. Закона а
подносилац захтева га није поднео пре истека рока.
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Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том 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 Члан 150. закона.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки,
најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.
ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ; Ако наручилац у року предвиђеном за
подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања
измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ; Уколико понуђач начини грешку у попуњавању,

дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери
печатом.
ОДУСТАНАК ОД ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ; Наручилац је дужан да обустави
поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107.
Закона о јавним набавкама.
Наручилац задржава право да одустане од предметне јавне набавке. Наручилац може да
обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли
предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак
оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због
чега се неће понављати у току исте буџетске године,односно у наредних шест месеци.
НАПОМЕНА: Понуђач мора својом понудом да у потпуности испуни услове који су
наведени као обавезни и посебни услови.
Понуђачи су обавезни да доставе уз понуду, сваки део конкурсне документације предвиђен
од стране наручиоца.
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ;
Сваког радног дана од 10 до 14 сати.
Особа за писани контакт:
Особа за контакт: Драган Лазовић, Факс: 012 523 471,
E-mail: dlazovic54@gmail.com
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Образац бр.1
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
Под пуном моралном и материјалном одговорношћу одговорног лица за
Број: 116/2019
НАБАВКА И УГРАДЊА ПРОЈЕКТОРА И АУДИО ОПРЕМЕ
ОРН:

32350000- делови аудио и видео опреме
32321200- аудиовизуелна опрема

________________________________понуђача_______________________________
( име и презиме одговорног лица)

(назив понуђача и седиште)

изјављује:
Да испуњавамо све обавезне услове из Члана 75. Закона о јавним набавкама, («Сл.
гласник РС», број 124/12, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту Изјаве: Закон), наведених у
конкурсној документацији, начину доказивања и старости наведених докумената.
Потврђујемо овом изјавом, прихватамо да Наручилац пре доношења одлуке о додели
уговора, уколико је понуда оцењена као најповољнија тражи да доставимо на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова, у
примереном року а не краћем од пет радних дана.
Да испуњавамо све посебне услове у складу са Чланом 76. Закона, предвиђених
конкурсном документацијом, наведеним начином доказивања и старости тражених
докумената. Потврђујемо овом изјавом, прихватамо да Наручилац пре доношења одлуке о
додели уговора, уколико је понуда оцењена као најповољнија тражи да доставимо на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова, у
примереном року а не краћем од пет радних дана.
Понуду смо саставили по свим условима из «Позива за достављање понуда», и Условима
за сачињавање понуда јавних набавки мале вредности са њима се у целини слажемо и они
су саставни део понуде и конкурсне документације.
Благовремено се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати наручиоцу
БАНКАРСКУ ГАРАНЦИЈУ у висини od 100% oд тражених авансних средстава са обрачунатим
ПДВ-ом.
Обавезујемо се да у року од 5 дана од закључења уговора, Наручиоцу доставимо средство
финансијског обезбеђења за добро извршење посла, у виду банкарске гаранције у износу
од 10% вредности уговора без ПДВ-а, која мора бити неопозива, без права на приговор,
безусловна и платива на први позив - у корист наручиоца.
Обавезујемо се да приликом закључења уговора, Наручиоцу доставимо средство
финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, у виду бланко
сопствене менице (оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица) регистроване
у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије са меничним овлашћењем - писмом
на 10% вредности уговора без ПДВ-а.
Гарантујемо да је ималац права интелектуалне својине.
Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa
интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.
Својом изјавом потврђујемо да не постоји забрана обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде.
Прихватамо модел уговора, који је саставни део конкурсне документације.

Име и презиме одговорног лица
Место, Датум:

М.П.
Потпис одговорног лица
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Образац бр. 2
ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном моралном, материјалном и кривичним одговорношћу, као законски заступник
понуђача у поступку:
Број: 116/2019
НАБАВКА И УГРАДЊА ПРОЈЕКТОРА И АУДИО ОПРЕМЕ
ОРН:

32350000- делови аудио и видео опреме
32321200- аудиовизуелна опрема

дајем следећу:
ИЗЈАВУ
ПОНУЂАЧ, _________________, из ____________________, адреса _______________________
овом изјавом потврђује да је понуду у поступку јавне набавке

НАБАВКА И УГРАДЊА ПРОЈЕКТОРА И АУДИО ОПРЕМЕ
независно, без договора са понуђачима или другим заинтересованим лицима.

Име и презиме одговорног лица
Место, Датум:

М.П.
Потпис одговорног лица
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Образац бр.3
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(заокружити)

1.
2.
3.

Пословно име или скраћени назив
понуђача
Седиште и адреса понуђача
Одговорно лице (потписник уговора)
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Е-mail
Текући рачун
Пословна банка
Матични број понуђача
Порески број привредног друштва – ПИБ

Име и презиме одговорног лица
Место, Датум:

М.П.
Потпис одговорног лица

Напомена:

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача.

Центар за културу - Пожаревац Конкурсна документација у отвореном поступку
број 116/2019; Набавка и уградња пројектора и аудио опреме
Страна 14 од 32

116/2019 ЈНОП
Образац бр.4

СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА
КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У СВОЈУ ПОНУДУ
Напомена: Уколико не намерава да посао повери подизвођачу, потребно је да
прецрта целу табелу, потпише и овери початом понуђача.
Колона1: Навести назив подизвођача са адресом.
Колона2: Уписати врсту део услуге,добара односно део и опис обима радова
подизвођача.
Колона3: Уписати финансијску вредност дела услуга, добара или дела радова у
динарима без ПДВ-а.
Колона3: Уписати (%) проценат вредности у односу на укупно понуђену вредност
Образац оверава понуђач печатом и потписом.

1

2

3

Назив подизвођача /
адреса

Врста услуга,добара
радова

Вредност
услуга,
добара

4
%

Име и презиме одговорног лица
Место, Датум:

М.П.
Потпис одговорног лица

Напомена:

максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде.
Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче.
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Образац бр.5
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Пословно име или скраћени назив
понуђача
Седиште и адреса понуђача
Одговорно лице (потписник уговора)
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Е-mail
Текући рачун
Пословна банка
Матични број понуђача
Порески број привредног друштва – ПИБ

Име и презиме одговорног лица
Место, Датум:

М.П.
Потпис одговорног лица

Напомена:

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача.
Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче.
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Образац бр. 6

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Број понуде:_______________
Изјављујемо да наступамо као група понуђача у поступку јавне набавке,
Број: 116/2019
НАБАВКА И УГРАДЊА ПРОЈЕКТОРА И АУДИО ОПРЕМЕ
ОРН:

32350000- делови аудио и видео опреме
32321200- аудиовизуелна опрема
Овлашћујемо члана групе; ______________________________________________________
да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем.
ПУН НАЗИВ И ДЕО НАБАВКЕ
УЧЕШЋЕ ЧЛАНА ГРУПЕ
СЕДИШТЕ
КОЈИ ЋЕ
У ПОНУДИ
(АДРЕСА)
ИЗВРШИТИ
(процентулно)
ЧЛАНА ГРУПЕ ЧЛАН ГРУПЕ
Овл. члан:

ПОТПИС
ОДГОВОРНОГ ЛИЦА И ПЕЧАТ
ЧЛАНА ГРУПЕ
Потпис одговорног лица:
____________________
М.П.

Члан групе:

Потпис одговорног лица:
_____________________
М.П.

Члан групе:

Потпис одговорног лица:
_____________________
М.П.

Датум: __________________

НАПОМЕНА: Учешће овлашћеног члана групе не може бити мање од 40% од укупне вредности
понуде.
Образац оверавају печатом и потписују одговорна лица сваког члана групе понуђача директори.
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача
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Образац бр. 7
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Пословно име или скраћени назив
члана групе понуђача
Седиште и адреса члана групе
понуђача
Одговорно лице члана групедиректор
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Е-mail
Текући рачун привредног друштва
и банка
Матични број понуђача
Порески број привредног друштва
– ПИБ

Име и презиме одговорног лица
Место, Датум:

М.П.
Потпис одговорног лица

Напомена:

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.
Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или
овлашћено лице члана групе.
Центар за културу - Пожаревац Конкурсна документација у отвореном поступку
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Образац бр. 8

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. ЗЈН став 1. ("Сл. гласник РС" број 124/2012), прилажемо структуру
трошкова насталих приликом припреме понуде број 116/2019 у поступку јавне набавке.
НАБАВКА И УГРАДЊА ПРОЈЕКТОРА И АУДИО ОПРЕМЕ
ОРН:

32350000- делови аудио и видео опреме
32321200- аудиовизуелна опрема

Редни
број

ВРСТА ТРОШКОВА

ИЗНОС

1.
2.
3.
4.
УКУПНО динара:
(Навести врсту трошкова који су настали приликом припремања понуде)
Напомена: Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од Наручиоца накнаду трошкова.
У случају обуставе потупка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца,
Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су
изграђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди, односно доставио Захтев за накнаду трошкова.
Образац трошкова припреме понуде не представља обавезну садржину понуде и понуђачи
нису дужни да га попуне и доставе.

Име и презиме одговорног лица
Место, Датум:

М.П.
Потпис одговорног лица
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Образац бр. 9
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, ПРЕДМЕР ПРЕДРАЧУН ДОБАРА
НАБАВКА И ИСПОРУКА
Proizvođač,
tip i model
ponuđenog
dobra

1

1.1

1.2

Jed.
cena
bez
PDV-a

Jedinica
mere

Ukupna
cena bez
PDV-a

Opis dobra
Kol.
DCI VIDEO PROJEKTOR SA PRIBOROM
DC laser video projektor u laser-fosfor tehnologiji sa tipičnom svetlosnom moći od min. 9.500
lumena i prirodnim kontrastom min. 2.000:1 uz održanje osvetljaja od min. 30.000 sati.
Rezolucija projektora je 2K (2.048 x 1.080). Projektor se isporučuje sa integrisanim bioskopskim
medija procesorom sa serverom efektivnog kapaciteta hard diskova od 2TB (3 x 1TB u RAID 5
vezi). Ovaj uređaj na sebi treba da ima min. 2 komada 4-kanalna AES izlaza za priključenje na
odgovarajući digitalni audio procesor.
Projektor treba da ima kompletan sistem hlađenja integrisan u kućište projektora. Temperaturna
disipacija ne sme bude veća od 3.400 BTU/h. Ukupna potrošnja projektora sa sistemom za
hlađenje ne sme da bude veća od 1,5kW / 230V pri maksimalnoj performansi svetlosnog izvora.
Buka projektora ne sme biti veća od 56dB/A.
DC projektor se isporučuje sa zum objektivom predviđenim za projekciju slike dimenzija 910 x
492cm na projekcionoj udaljenosti od 25m. Isporučilac je u obavezi da u okviru ponude dostavi
proračun ili drugu vrstu prikaza načina izbora objektiva koji je sastavni deo ponude.
Uz projektor se isporučuje komplet programskih paketa za instalaciju i konfigurisanje projektora,
unapređenje firmware paketa kao i održavanje. Projektor na sebi treba da ima jasnu vizuelnu –
svetlosnu indikaciju o statusu eventualnim smetnjama u radu.
Osim prikazivanja DCI sadržaja video projektor treba da ima i mogućnost priključenja
alternativnih izvora kao što je BluRay reproduktor i dr. preko digitalnih video ulaza (HDMI ili DVI i
sl.). Neophodno je obezbediti min. 2 ovakva ulaza.
kpl
1
Nosač video projektora sa delom za smeštaj prateće 19“ opreme. Sa mogućnošću podešavanja
optimalnog položaja za postavljanje video projektora iz poz. 1.1. Nosač se postavlja na pod ili
nazidno, već prema rešenju ponuđača. Nosač poseduje i sistem za kontrolisano uključenje i
isključenje napajanja celokupne opreme
kpl

1

UPS OnLine uređaj 1kVA za zaštitu elektronskih sklopova medija bloka u projektoru
1.3

kom
1
Profesionalni Blu-Ray Player u 19“ kućištu, HDMI izlaz sa embedovanim audio signalom,
diskretni 5.1 izlaz i stereo balansirani izlaz sa XLR konektorima. Uređaj treba da omogući
reprodukciju i sa SD i USB memorija.
DENON или одговарајуће

1.4

kom
1
Prenosni računar za kontrolu projekcije. Dijagonala ekrana 14“ do 15,6“, konfiguracija prema
rešenju ponuđača.
kom
1
Mrežni interfejs, kablovi i konektori za kontrolu i upravljanje projekcijom

1.5

1.6

1.7

kpl
1
Montaža i puštanje u rad projektora, postavljanje osnovnih macro-a za DCI i alternativnu
projekciju, isporuka KDM-a, obuka korisnika
paušal
1
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2

2.1

AUDIO SISTEM ZA DIGITALNI BIOSKOP
Digitalni audio procesor za procesiranje digitalnog audio signala iz ICMP uređaja na projektoru.
Procesor se isporučuje u kućištu 19“ za montažu u orman. Sa prednje strane procesor treba da
ima ekran sa prikazom nivoa višekanalnog audio signala, dugme za podešavanje jačine
reprodukcije sa prikazom referentne vrednosti na ekranu kao i tastere za izbor izvora audio
signala. Procesor treba da ima višekanalne analogne i digitalne audio ulaze kao i stereo ulaz
(tzv. non-sync). Procesor podržava procesiranje:
- Dolby ProLogic,
- Dolby ProLogic II,
- Dolby Digital,
- Dolby Digital Surround EX,
Za usaglašavanje amplitudskog odziva procesor treba da ima interne amplitudske korektore. Za
priključenje mernog mikrofona procesor treba da ima mikrofonski ulaz sa XLR konektorom. Za
potrebe podešavanja parametara rada procesora neophodno je povezivanje računara preko
USB konektora i pristup preko odgovarajuće aplikacije.
DOLBY CP750 или одговарајуће
кпл
1
3-pojasni širokopojasni frontalni zvučnički sistem za reprodukciju L, C i R audio kanala. Sistem
se napaja 2-aktivno, pomoću 2 kanala pojačavača snage. Zvučnički sistem treba da ima
sledeće tehničke karakteristike:
- frekvencijski odziv 30Hz – 20kHz (40Hz – 19kHz, ±3 dB),
- osetljivost min. 103dB / 2,83V / 1m,
- max. vršni zvučni pritisak min. 125dB,
- pokrivanje u horizontalnoj ravni okvirno 90O- O/-6dB,
- asimetrično pokrivanje u vertikalnoj ravni okvirno +20O(gore), -30O(dole)/ -6dB
- NF komponente 2x 15“, 500W/4Ohm u zasebnoj zvučnoj kutiji
- ST komponente 2x 6,5“ + 1.5“ pobuđivači u akustičnim levcima, veza preko pasivnog filtera.
- VT komponenta 3“ pobuđivač u akustičnom levku, veza preko pasivnog filtera.
- Akustičko ishodište središnja visina izm. ishodišta ST i VT akustičkih levaka treba da je na
visini od 155cm +/-10cm od donje kote sistema
- Sve komponente treba da imaju mehaničku podkonstrukciju koja omogućava podešavanje
ugla ST i VT komponenti po vertikali kako bi se obezbedilo optimalno pokrivanje sale po
dubini.
- Maksimalan gabarit zvučničkog sistema ŠxVxD: 77x200x45cm, maksimalna masa 78kg,
(prilagođeno projektvanom opterećenju elektromotornog sistema projekcionog ekrana)
- Zvučnički sistem mora biti iz serije namenjene isključivo za reprodukciju

audio signala za bioskopske projekcije
- JBL 3732 или одговарајуће
2.2

кпл
3
Niskotonski zvučnički sistem za vrlo niske učestanosti – subwoofer. Sistem treba da ima
sledeće karakteristike:
- 2x 18“ pobuđivači u bas-refleks zvučnoj kutiji
- frekvencijski odziv 22Hz / -10dB odnosno 35Hz / -3dB), gornja frekvencija80Hz – 150Hz
(prema rešenju ponuđača),
- pobuda programskim signalom 2400W / 4 Ohm
- vršni zvučni pritisak na rastojanju od 1m min. 137dB
- dobitak uparivanjem 2 zvučnička sistema min 5dB
- maksimalna masa 100kg
- maksimane dimenzije ŠxVxD: 77x122x61cm
- Zvučnički sistem mora biti isključivo iz serije namenjene za reprodukciju

audio signala za bioskopske projekcije
JBL 4642 A или одговарајуће
2.3

2.4

ком
2
Podvozno postolje za niskotonski zvučnik. Prednji točkovi treba da budu sa nepromenjivim
položajem a zadnja 2 točka treba da su obrtni sa kočnicama
ком

2
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2-pojasni pasivni surround zvučnički sistem sledećih karakteristika:
- min 200W / 8Ohm
- NT pobuđivač min. 10“
O
O
- VT pobuđivač 1“ sa asimetričnim akustičnim levkom 110 (horizontalno) x 60 (vertikalno),
>2kHz
- frekvencijskiodziv60Hz – 20kHz (±3 dB),
- Max. vršna vrednost zvučnog pritiska min. 125dB
- Prednja ploča zvučničkog sistema nagnuta 11Ona dole kada je zadnja stranica zvučničkog
sistema postavljena paralelno vertikalno.
- Zvučnički sistem mora biti isključivo iz serije namenjene za reprodukciju audio signala za
bioskopske projekcije
JBL 9300 или одговарајуће
2.5

kom

18

Nazidni nosač za surround zvučničke sisteme
2.6

kom
18
Uređaj za kontrolu audio reprodukcije u projekcionoj kabini i funkciju elektronske skretnice.
Uređaj treba da bude u kućištu 19“ sa integrisanim zvučnikom min 8W, selektorom audio kanala
koji se kontroliše i regulatorom jačine zvuka. Sistem ima mogućnost izbora vrste frontalnih
zvučničkih sistema prema načinu njihove pobude (aktivno/pasivno) uz adekvatnu DSP obradu.
Uređaj mora da ima mogućnost prijavljivanja greške u signalu bilo na ulazu od strane procesora
bilo na izlazu ka pojačavačima. Uređaj se povezuje sa višekanalnim analognim izlazom audio
procesora (min. 8 mono signala) kao i ulazima u pojačavače preko adekvatnih višepolnih Sub-D
konektora.
CROWN CXM 2000 или одговарајуће

2.7

kom
1
Profesionalni instalacioni pojačavač snage u D klasi sledećih karakteristika:
- snaga 2x300W / 8Ohm,
- THD manji od 0,5% / 1kHz
- faktor potiskivanja (damping faktor) >200 / 8Ohm / 10Hz – 400Hz)
- dozvoljene impedansa opterećenja 2-8Ohm po kanalu / 4-8Ohm u mostnoj sprezi.
- Konektori za ulaznu pobudu Sub-D ili slični višepolni konektori za priključenje na uređaj za
kontrolu audio reprodukcije.
- Konektori za priključenje zvučnike instalacija – terminali sa zavrtnjem
- Podešavanje ulaznog nivoa treba da budu sa zadnje strane pojačavača
- Svetlosni indikatori prisustva signala, prekovršnih vrednosti i greške u radu su odvojene
posebno za svaki kanal i nalaze se na prednjoj strani pojačavača

- Pojačavač treba da je u 19“ kućištu sa aktivnim hlađenjem

CROWN XLC 2500 или одговарајуће
2.8

Kom
5
Profesionalni instalacioni pojačavač snage u D klasi sledećih karakteristika:
- snaga 2x770W / 4Ohm,
- THD manji od 0,5% / 1kHz
- faktor potiskivanja (damping faktor) >200 / 8Ohm / 10Hz – 400Hz)
- dozvoljene impedansa opterećenja 2-8Ohm po kanalu / 4-8Ohm u mostnoj sprezi.
- Konektori za ulaznu pobudu Sub-D ili slični višepolni konektori za priključenje na uređaj za
kontrolu audio reprodukcije.
- Konektori za priključenje zvučnike instalacija – terminali sa zavrtnjem
- Podešavanje ulaznog nivoa treba da budu sa zadnje strane pojačavača
- Svetlosni indikatori prisustva signala, prekovršnih vrednosti i greške u radu su odvojene
posebno za svaki kanal i nalaze se na prednjoj strani pojačavača
- Pojačavač treba da je u 19“ kućištu sa aktivnim hlađenjem.
CROWN XLC 2800 или одговарајуће

2.9

kom
3
Metalni samostojeći orman 19" / 33HE sa internim ožičenjem, EE razvodom sa panelom za
postepeno uključivanje opreme audio sistema i mehaničkim priborom.

2.10

kpl

1

Instalacije bioskopskog audio sistema, komplet sa priključnim kutijama i drugim priborom
2.11

kpl

1
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Komplet prefabrikovanih kablova za povezivanje opreme audio sistema
2.12

kpl

1

Montaža, programiranje, umeravanje, izrada projekta izvedenog stanja
2.13

kpl

1

УКУПНО У ДИНАРИМА БЕЗ ПДВ-А

Име и презиме одговорног лица
Место, Датум:

М.П.
Потпис одговорног лица
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Образац бр. 10
На основу позива за подношење понуда за доделу уговора за јавну набавку,
Број: 116/2019
НАБАВКА И УГРАДЊА ПРОЈЕКТОРА И АУДИО ОПРЕМЕ
ОРН:

32350000- делови аудио и видео опреме
32321200- аудиовизуелна опрема

подносимо;
ПОНУДУ бр. _________
1. Да квалитетно извршимо услуге у складу са наведеним условима из конкурсне
документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:
а) самостално

б) заједничка понуда

в) са подизвођачем

Општи подаци о члану групе понуђача / подизвођачу:

Пословно име или скраћени назив
Адреса седишта
Матични број
ПИБ
Особа за контакт
Општи подаци о члану групе понуђача / подизвођачу:

Пословно име или скраћени назив
Адреса седишта
Матични број
ПИБ
Особа за контакт
Општи подаци о члану групе понуђача / подизвођачу:

Пословно име или скраћени назив
Адреса седишта
Матични број
ПИБ
Особа за контакт
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Образац бр. 10
Укупна цена без ПДВ-а
Словима:
Исказана вредност ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Словима:
Исказана вредност авансних средстава без ПДВ-а (мах 30%)
Исказана вредност ПДВ-а
Укупна вредност авансних средстава са ПДВ-ом
Словима:
Рок важења понуде: _________ дана од дана отварања понуда (најмање 60 дана).
Понуда обухвата испоруку и уградњу свих добара предвиђених спецификацијом
Наручиоца.
У понуђене цене су урачунати сви зависни трошкови који су везани за реализацију
предмета набавке.
Понуђене јединичне цене су фиксне за све време важења уговора.
Рок испоруке и уградње је ______ дана од дана потписивања уговора. (не може бити дужи
од 60 дана од дана потписивања уговора)
Гарантни рок је ______ месеци од дана испоруке добара. (не може бити краћи од 24
месеца)
Рок плаћања је 45 дана од дана пријема фактуре и записника о квантитативном и
квалитативном пријему добара потписаног од стране овлашћеног лица Наручиоца и
представника добављача. Плаћање се врши уплатом на рачун добављача наведен у
фактури.

Име и презиме одговорног лица
Место, Датум:

М.П.
Потпис одговорног лица
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Број. _____ од __.__.2019. године

Образац бр. 11

МОДЕЛ УГОВОРА 116/2019
Закључен између:
НАРУЧИЛАЦ:
ЦЕНТАР ЗА КУПТУРУ - ПОЖАРЕВАЦ,
Матични број:17314955, ПИБ: 100441200,
бр. текућег рачуна 840-444668-68,
Јована Шарбановића бр.1, тел:012/522 481; факс:012/523 473;
коју заступа ВД директор
Драги Ивић, (у даљем тексту Наручилац)
И
ПОНУЂАЧ : _________________________________________________
из_____________________
Са адресом:___________________________________________
Матични број:____________, шифра делатности:_________, ПИБ:_____________,
бр. текућег рачуна_____________код банке ______________________,
Тел:____________;Факс:____________;
кога заступа _________________________________________
(у даљем тексту Понуђач )
ПРЕДМЕТ УГОВОРА:
Врста, услуга и добара која се испоручује:
НАБАВКА И УГРАДЊА ПРОЈЕКТОРА И АУДИО ОПРЕМЕ
Члан 1.
Понуђач, се обавезује да за рачун Наручиоца изврши испоруку добара из понуде заводни
број Наручиоца ____ од __.__.2019. године у свему према ценама из понуде, заводни
број Понуђача ____ од __.___.2019. године. У свему осталом важе услови из конкурсне
документације ЈНОП 116/2019 која је саставни део уговора;
Члан 2.
ВРЕДНОСТ УСЛУГА И ДОБАРА:
Уговорене стране утврђују вредност добара из члана 1. овог уговора на износ:

Укупан износ без ПДВ:
РСД
Износ ПДВ
РСД
Укупан износ са исказаним ПДВ:
РСД
Словима:(__________________________________________________и 00/100)
Јединичне цене су фиксне а према стварно испорученим количинама и јединичних цена из
понуде Понуђача, која је саставни део овог уговора.
РОК ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА:
Члан 3.
Услуге и добра која су предмет овог уговора испоручују се у року од _______ дана,
усаглашено са динамиком Наручиоца.
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УГОВОРНЕ КАЗНЕ:
Члан 4.
Уколико Понуђач добара и услуга својом кривицом не извршава уговорне обавезе, рокове,
предметног уговора, биће му одузето право на даље пружање услуга из овог уговора а
наставак биће поверен другим Понуђачима. Понуђач коме је одузето право испоруке
добара дужан је да плати сву насталу штету услед непоштовања динамике и увођење новог
Понуђача.
ОБРАЧУН ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА И НАЧИН ПЛАЋАЊА:
Члан 5.
Обрачун вредности добара и плаћање вршиће се сукцесивно по испостављеном рачуну.
Уколико Наручилац не овери испостављен рачун, односно оспори његову вредност,
Понуђач је дужан да у року од три (3) дана докаже вредност оспореног рачуна или његовог
дела.
Оверен Рачун се плаћа у року од _____ дана.
КВАЛИТЕТ ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА И ГАРАНТНИ РОК:
Члан 6.
Понуђач се обавезује да ће наведене услуге и добра из овог уговора испоручити
квалитетно и у свему у складу са понудом, прописаним стандардом и одредбама уговора.
За испоручена добра, Понуђач даје гарантни рок, који траје ________ месеца од дана
примопредаје документације и пријема добара која испоручена и уграђена.
У гарантном року је дужан да на први позив Наручиоца отклони све недостатке без
надокнаде а у случају да су недостаци евидентно и недвосмислено пропуст од стране
Понуђача на квалитет добара и гарантни рок.
Уколико се Понуђач не одазове позиву у року од три (3) дана, Наручилац стиче право да
отклони уочене недостатке на терет Понуђача.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА:
Члан 7.
Ради омогућавања обављања уговорних обавеза, Наручилац је дужан да на време и о свом
трошку обезбеди следеће:
o Да обезбеди несметан приступ објектима у којима се пружају услуге сервиса а након
реализације преузме сачињену документацију од пружаоца услуга и уредно
потпише пратећу документацију неопходну за испостављање рачуна од стране
извођача.
ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА:
Члан 8.
Понуђач је дужан да обезбеди следеће:
o

Да се уредно одазове позиву упућеног од стране Наручиоца.

o

Да организује пружање услуга и испоруку добара у уговорном року.

o

Да испоручена добра одговарају квалитету у складу са важећим стандардима,
прописима и законима а све према документацији из понуде.
Да обезбеди технички и кадровски минимум за сервис и испоруку предметних
добара.

o

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА:

Члан 9.
Спорове настале у вези извршења Уговора, уговорне стране ће решавати споразумно.
Уколико до решења спора не дође, уговарачи ће формирати арбитражу, која ће се
састојати од представника уговорних страна.
Уколико се арбитражом не реши спор, уговарачи задржавају право да се спор реши пред
Привредним судом у Пожаревцу.
Раскид уговора вољом потписница, могућ је уз претходно регулисање међусобних обавеза.
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СТУПАЊЕ УГОВОРА НА СНАГУ:

Члан 10.
Овај Уговор ступа на снагу када га потпишу овлашћени представници уговорних страна.
Важност уговора до испуњења уговором предвиђених обавеза односно 12 месеци од
обостраног потписивања.
Члан 11.
Саставни део овог уговора су:
o Предмер и предрачун прихваћене понуде Понуђача број________ од __.__.2019.
године као и остали делови конкурсне документације.
o Конкурсна документација предметне јавне набавке.
o Менично овлашћење са приложеним овереним меницама и пратећим документима.
o Списак са наведеним подизвођачим односно учесника у заједничкој понуди са
дефинисаним обимом учешћа.
Члан 12.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четри) примерака од којих се 2 (два) примерка налазе код
Наручиоца, а 2 (два) код Понуђача.

ПОНУЂАЧ:
_______________________

НАРУЧИЛАЦ:
______________________
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Образац бр. 12
ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ИЗВОЂАЧА

У случају потписивања Уговора са Понуђачем;
_____________________________________из_______________________________,
за пружање услуга,
Број: 116/2019
НАБАВКА И УГРАДЊА ПРОЈЕКТОРА И АУДИО ОПРЕМЕ
ОРН:

32350000- делови аудио и видео опреме
32321200- аудиовизуелна опрема

____________________________са лиценцом број___________________________.
( име и презиме одговорног извођача)
(број лиценце)

Изјављујем да прихватам да будем у име Понуђача одговорни
извођач______________ у пружању услуга и изради прорачуна- елабората.
У прилогу достављам фотокопију своје лиценце оверену личним печатом.
Потврду Инжењерске коморе РС, којом се доказује да је тражена лиценца важећа.

Датум:__.__.2019.године
М.П.

_____________________________
Потпис одговорног Извођача
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Образац бр. 13
ЗАПИСНИК О ИЗЛАСКУ НА ТЕРЕН И УПОЗНАВАЊУ СА ОБИМОМ ПОСЛА ПРЕДМЕТНЕ
НАБАВКЕ

као овлашћени заступник понуђача у поступку ЈНОП Број: 116/2019 НАБАВКА И
УГРАДЊА ПРОЈЕКТОРА И АУДИО ОПРЕМЕ, извршили смо увид у обим предметних
послова,
ПОНУЂАЧ,
из
адреса

____________________,
____________________,
____________________,

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Напомена: Предметна изјава је саставни и обавезни део конкурсне документације

Име и презиме одговорног (овлашћеног)
заинтересованог лица у предметној набавци
Место, Датум:

М.П.
Потпис одговорног лица

Име и презиме одговорног лица (овлашћеног)
лица Наручиоца
Место, Датум:

М.П.
Потпис одговорног лица

Напомена: Предметна изјава је саставни и обавезни део конкурсне документације
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Образац бр.14

ОРН:

ИСПОРУКА И УГРАДЊА - РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА
НАБАВКА И УГРАДЊА ПРОЈЕКТОРА И АУДИО ОПРЕМЕ
32350000- делови аудио и видео опреме
32321200- аудиовизуелна опрема

ПОДНОСИЛАЦ ПОНУДЕ:______________________________________________

Инвеститор наручилац

Објекат
инвестиција
Капацитет
дворане

Број
уговора
и датум

Период
испоруке

Вредност
уговора у
динарима
без ПДВ

Опис уграђеног
система

НАПОМЕНА: КАО ДОКАЗ ПРИЛОЖИТИ ПОТВРДУ ИЗДАТУ ИЛИ ПОТПИСАНУ ОД
СТРАНЕ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА НА ОБРАСЦУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ.
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самосатлно или са
подизвођачем.
Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено
лице члана групе

Име и презиме одговорног лица
(овлашћеног) лица Наручиоца
Место, Датум:

М.П.
Потпис одговорног лица
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Образац бр.15

ПОТВРДА
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
____________________________________
Назив наручиоца
____________________________________
Адреса
Заводни број: _______________________
Датум и место: _____________________________
Овим потврђујемо да је привредно друштво (предузетник)
_____________________________________________________
За потребе наручиоца
___________________________________________________________________
Извео следеће радове/ испоручио добра/пустио у рад као фунционалну целину
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Навести врсту радова/услуга/добара
у вредности од _____________________ РСД без ПДВ.
а на основу уговора _______________________________ од _________________ и да је
све обавезе преузете по основу овог уговора извршио у потпуности, сагласно уговореном
квалитету и у уговореном року.
Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и не може се употребити за
друге сврхе.
Контакт особа наручиоца: __________________________, телефон ___________________
Да су подаци тачни својим потписом потврђује:

Име и презиме одговорног лица
(овлашћеног) лица Наручиоца
Место, Датум:

М.П.
Потпис одговорног лица

За сваки изведени посао образац копирати у потребан број примерака
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