
Број: 639/3 
Датум: 25.3.2019. године 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДА 
 

НАБАВКА И УГРАДЊА НАБАВКА И УГРАДЊА ПРОЈЕКТОРА И АУДИО ОПРЕМЕ 
 

 

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. 116/2019:     
НАБАВКА И УГРАДЊА ПРОЈЕКТОРА И АУДИО ОПРЕМЕ 

ОРН:  32350000- делови аудио и видео опреме 
 32321200- аудиовизуелна опрема 

 

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 и испорука како би 
сагледали димензије распоред који су дати у оквиру техничке спецификације. 
Термин обиласка објекта није одређен је од стране Наручиоца. Усаглашавање термина 
заинтересованих лица врши се писаним путем са задуженом особом за контакт. Приликом 
обиласка понуђача, сачињава се службена белешка, наручилац издаје потврду о истом, коју 
Понуђачи прилажу као саставни део конкурсне документације. 
 

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. 
 

Критеријум за оцењивање понуда Најниже понуђена цена. 
 

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. 
 

Понуђачи своје понуде подносе у затвореним ковертама, са назнаком: 
 

''НЕ ОТВАРАЈ'' – '' НАБАВКА И УГРАДЊА ПРОЈЕКТОРА И АУДИО ОПРЕМЕ''  
Понуде доставити путем поште или непосредно (лично), на адресу:      

Центар за културу - Пожаревац 
   Јована Шербановића бр.1,  
    Пожаревац.  
    До 7.5.2019. године  до 9 сати  по локалном времену. 

 

На полеђини достављене конкурсне документације понуде, обавезно мора бити наведено: 
назив, адреса, број телефона и број факса понуђача. 
Отварање понуда ће се обавити јавно, комисијски 7.5.2019. године са почетком у 10 сати у 
просторијама «Центар за културу - Пожаревац», ул. Јована Шербановића бр. 1, 12000 
Пожаревац, Конгресна сала. 
Представник понуђача може присуствовати отварању понуда уз писмено пуномоћје. 
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. 
 
 
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. 
Пожељно је да Понуђачи, своју конкурсну документацију са свим траженим документима из 
услова јавне набавке повезују траком (јемствеником) у целини са печаћењем, 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 као и: 
 

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. 

- 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. 

 

Рок важности понуде је најмање 30 календарских дана од дана отварања понуда.  
Оквирно у року од десет (10) дана од дана отварања понуде, извршиће се избор 
најприхватљивије понуде. 
Оквирни датум закључења уговора је 20.5.2019. године. 
Рок трајања Уговора је до испуњења уговором преузетих обавеза, рачунато од ступања на 
снагу важности уговора по достављању финасијских средстава обезбеђења (рок за 
достављање – пет (5) 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 fаx:012 523 471. 
 
 
 
 
 
 
 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

                  ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ПОЖАРЕВАЦ 


