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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у
даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и бр.104/2013), Одлуке Директора Јавне установе
“Спортски објекти” Зрењанина број 216 од 28.02.2014. године о покретању поступка
јавне набавке, Решења Директора Јавне установе “Спортски објекти” Зрењанина, број
217 од 28.01.2014. године о образовању Комисије за јавну набавку Услуге одржавања
хигијене хале спортова Кристална дворана и Медисон
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности – Услуга одржавања хигијене хале спортова
Кристална дворана и Медисон, Карађорђев трг бб ЈН бр. 1.2.1./2014
Конкурсна документација садржи:
Поглавље

Назив поглавља

I

Општи подаци о јавној набавци

II

Подаци о предмету јавне набавке

III

Спецификација пословног простора у којем се обавља услуга одржавања хигијене

IV

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

V

Упутство понуђачима како да сачине понуду

VI

Образац понуде

VII

Модел уговора

VIII

Образац структуре цене са упутством како да се попуни

IX

Образац трошкова припреме понуде

X

Образац изјаве о независној понуди

XI

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона

XII

Образац меничног овлашћења за добро извршење посла

НАПОМЕНА:
Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљнопроучите и у
свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења,потребно је да се благовремено
обратите наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате портал Јавних набавки и интернет
страницу наручиоца кaко би благовременобили обавештени о изменама, допунама и појашњењима
конкурсне документације, јер је наручилац у складу са чланом 63 став 1. Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12) дужан да све измене и допуне конкурсне документације
објави на Порталу Јавних набавки и на интернет страници наручиоца. У складу сачланом 63. став
2. и 3. Закона о јавним набавкама, наручилац ће, додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, објавити на порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ЈАВНА УСТАНОВА “СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ”
Адреса: Зрењанин, Карађорђев трг бб
Интернет страница: www.sportskiobjekti.com
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 1.2.1./2014 је Услуга одржавања хигијене хала спортова
Кристална дворана и Медисон
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Није у питању резервисана јавна набавка.
6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација
Не спроводи се електронска лицитација.
7. Контакт лице
Лице за контакт: Мирослав Шарић
Телефон: 069 50 27 410
Е - mail адреса : info@sportskiobjekti.com
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 1.2.1./2014 је Услуга одржавања хигијене хала спортова
Кристална дворана и Медисон.
Ознака из општег речника набавке: 90911000 – Услуге чишћења стамбених објеката ,
зграда и прозора
2. Партије
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
А) ПРОСТОРА У КОЈЕМ СЕ ОБАВЉА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА
ХИГИЈЕНЕ

− Услуге одржавања хигијене обављаће се у две одвојене хале спортова и то:
1. Хала спортова “Кристална дворана”
2. Хала спортова “Медисон”
Паркет ..........................................................Кристална дворана, површина 1120 м2
Паркет ......................................................... Медисон 1120 м2
Простор испод трибина ............................. Кристална дворана 2137 м2 (керамика)
Улаз у хол са степеништем .........................Кристална дворана 93 м2 (керамика)
Билетарница ................................................ Кристална дворана 2 x 20 м2 (керамика)
Предпростор .................................................Кристална дворана3 м2 (керамика)
Комуникација свлачионице (ходник) .........Кристална дворана 55 м2 (керамика)
Службени улаз ............................................. Кристална дворана 26 м2 (керамика)
Степенишни простор .................................. Кристална дворана 14 м2 (керамика)
Чист ходник ................................................. Кристална дворана 102 м2 (керамика)
Чист ходник ................................................. Кристална дворана 73 м2 (керамика)
Ходник код службеног улаза .......................Кристална дворана 108 м2 (керамика)
Службени улаз код ходника ....................... Кристална дворана 30 м2 (керамика)
Машинска соба ............................................Кристална дворана 143 м2 (керамика)
Ходник ......................................................... Кристална дворана 90 м2 (керамика)
Степениште са улазом ................................ Кристална дворана 135 м2 (керамика)
Ветробран трибина са степеништем ..........Кристална дворана 18 м2
VIP велики ................................................... Кристална дворана 429 м2 (керамика)
Трибине ........................................................ Кристална дворана 1300м2
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Б) СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОСЛОВА КОЈИ СЕ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ УСЛУГЕ
ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ

Динамика одржавања:
•
•
•
•
•

Брисање борилишта (паркета) – Кристална дворана 3 x недељно
Брисање борилишта (паркета) – хала Медисон 3 x недељно
Брисање трибина (машинско) – Кристална дворана 3 x недељно
Брисање свих површина под керамиком – Кристална дворана – свакодневно
Брисање стаклених површина на преградним вратима – Кристална дворана –
свакодневно

•
•

Пражњење корпи за смеће и изношење смећа – Кристална дворана - свакодневно
Одстрањивање паучине – Кристална дворана - свакодневно

Недељно одржавање:
•

Брисање 2400 места за седење на трибинама Кристалне дворане
Месечно одржавање:

•

Брисање унутрашњих стаклених површина у приземљу и на првом спрату до
4 м висине
Тромесечно одржавање:

•

Прање спољних стаклених површина до 4 м висине.

Послови који се обављају у оквиру услуге одржавања хигијене обављаће се
радним данима , суботом, недељом и евентуално празником, а за ванредне потребе
према договору Извршиоца услуге и Наручиоца.
Извршилац услуге је дужан да у току радног времена Наручиоца обезбеди
контакт а по потреби и присуство једног лица који ће бити задужено за организацију
посла и координацију са овлашћеним лицем Наручиоца у процесу организације и
контроле извршених послова.
Понуђач је дужан да обезбеди сва неопходна средства за одржавање
хигијене о свом трошку.
Извршилац услуге је дужан да обезбеди присуство најмање једног радника
на одржавању хигијене за рад у хали Кристална дворана и хали Медисон.
Напомена:
Услуге одржавање хигијене описане у претходној спецификацији подразумевају
квалитетно и стручно вршење услуга уз обезбеђивање адекватног броја
радника и обухватају рад радним данима, викендом и евентуално празником,
рад са машинама за чишћење и рад на висини. У цену услуге треба да се
урачунају сва средства за рад и средства за одржавање хигијене која су неопходна
за вршење предметних услуга.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке
дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
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) Закона);
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази
у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3)
Закона);
4) 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) Закона);
5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)
6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,
дефинисане чл. 76. Закона, и то:
- да је остварио пословни приход у износу од најмање 5.000.000,00 динара
у 2012. години и да је успешно радио на пословима који су предмет ове јавне набавке
- да пре пријема позива има у радном односу на неодређено време најмање 3
запослена радника.

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део
набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
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1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је
неопходна испуњеност тог услова.
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене
евиденције, односно уверењe Основног суда на чијем подручју се налази седиште
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног
лица (за кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна
затвора до 10 и 10 година) и уверење Вишег суда (за кривична дела за која је као
главна казна предвиђена казна затвора преко 10 година), којим се потврђује да правно
лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из
казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник
понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника).
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од
њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према
месту рођења или према месту пребивалишта).
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда
Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као
привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда
да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за
привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном
субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве
позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није
изречена мера забране обављања одређених послова.
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Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства
финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе
локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних
прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку
приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
5) Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац
изјаве). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
да је остварио пословни приход у износу од најмање 5.000.000,00 динара у 2012
години и да је успешно радио на пословима који су предмет ове јавне набавке
ДОКАЗ: Извештај о бонитету за јавне набавке БОН ЈН Агенције за привредне
регистре, за 2012 годину.
- да пре пријема позива има у радном односу на неодређено време најмање 3
запослена радника.
ДОКАЗ : Образац М РФ ПИО за најмање 3 стално запослена радника.
Уколико понуду подноси група понуђача сваки понуђач из групе понуђача мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1.тачке 1) до 4) и став 2. истог члана ЗЈН, а
додатне услове и услове прописане конкурсне документације испуњавају заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.ЗЈН,
подизвођач мора да испуни обавезне услове из члана 75. став1. тачке1) до 4) и став 2.
истог члана ЗЈН и услов прописане конкурсном документацијом.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду
неоверених копија, 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 или оверену копију 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 чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним
набавкама.
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, осим уколико подноси електронску понуду када се
доказ доставља у изворном електронском облику.
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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. Наведена изјава,
уколико није дата на српском језику, мора бити преведена на српски језик од
стране овлашћеног судског тумача. 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.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи
који се достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи
изворно на страном језику, морају бити преведени на српски језик од стране
овлашћеног судског тумача.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуда мора да буде поднета на преузетом, оригиналном обрасцу понуде из
конкурсне документације. Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. Понуда
се саставља тако што понуђач читко уписује тражене податке у обрасце који су
саставни део конкурсне документације.
Свака страна обрасца понуде мора бити оверена печатом и парафирана од
стране понуђача.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину
и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
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 назив, адресу понуђача и број
телефона.
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.
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Понуду доставити на адресу:
Јавна установа “СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ” Зрењанин
Карађорђев трг бб
23000 Зрењанин
са назнаком:
“ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ”
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ ХАЛE СПОРТОВА
КРИСТАЛНА ДВОРАНА И МЕДИСОН број ЈН 1.2.1./2014
(на предњој страни коверте).
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
21.03.2014..године, до 12:00 часова
Понуде ће се јавно отварати у дану истека рока за достављање понуда у Јавној
установи “Спортски објекти” Зрењанин, Карађорђев трг бб, дана 21.03.2014. године са
почетком у 12:30 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац 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.
Понуда мора да садржи:
• Све доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
• Попуњен, потписан и оверен печатом образац понуде
• Попуњен, потписан и оверен печатом образац структуре цене
• Попуњен, потписан и оверен печатом модел уговора
• Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о независној понуди
• Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о поштовању обавеза из чл.
75 став 2. ЗЈН
• У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, све у складу како је
предвиђено конкурсном документацијом.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају
сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из
групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној
документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и
кривичном одговорношћу нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза
из чл.75. ст.2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране
сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач
из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев
образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном
одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе
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међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини
саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона и мора бити достављен уз
понуду.
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. 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:
Јавна установа “СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ” Зрењанин, Карађорђев трг бб, 23000
Зрењанин са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку Услуге одржавања хигијене хале спортова
Кристална дворана и Медисон, број ЈН 1.2.1./2014 по позиву број 248 од 11.03.2014.
год. - НЕ ОТВАРАТИ” , или
„Допуна понуде за јавну набавку Услуге одржавања хигијене хале спортова
Кристална дворана и Медисон, број ЈН 1.2.1./2014 по позиву број 248 од 11.03.2014.
год. - НЕ ОТВАРАТИ”, или
„Опозив понуде за јавну набавку Услуге одржавања хигијене хале спортова
Кристална дворана и Медисон , број ЈН 1.2.1./2014 по позиву број 248 од 11.03.2014.
год. - НЕ ОТВАРАТИ”, или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку Услуге одржавања хигијене хале спортова

Кристална дворана и Медисон, број ЈН 1.2.1./2014 по позиву број 248 од 11.03.2014.
год. - НЕ ОТВАРАТИ”
На полеђини коверте 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.
5. 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.
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У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
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.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који
су наведени конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова.
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.
7. 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) до 6)
Закона и то податке о:
• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
• понуђачу који ће издати рачун,
• рачуну на који ће бити извршено плаћање,
• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова.
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 законом.
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Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Извршилац услуга ће достављати Наручиоцу једном месечно рачуне за услуге
пружене током претходног месеца, а Наручилац ће исплаћивати накнаду за извршене
услуге и то у року од 45 дана од дана овере рачуна од стране лица задуженог за
праћење реализације.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђач не може да захтева аванс.
8.2. Захтев у погледу рока извршења услуга
Рокови и места извршења услуга су одређени у спецификацији пословног простора
9. 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 и
припадајућим трошковима.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ
И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
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Приликом закључења уговора изабрани понуђач је дужан да у корист
наручиоца који је покренуо јавну набавку достави регистровану меницу као средство
обезбеђења и то:
• Једну регистровану, потписану и оверену сопствену бланко соло меницу за
добро извршење посла
•Менично – овлашћење за добро извршење посла са клаузулом «без
протеста»,на износ од 10% од вредности уговора, са роком важења 10 дана дужим од
коначног извршења уговора.
•Копију захтева за регистрацију менице оверене од стране пословне банке
•Копију картона депонованих потписа
Меница као инструмент обезбеђења за добро извршење посла може се активирати
уновчити нарочито у следећим ситуацијама ако понуђач:
- не испоштује одредбе уговора;
− не изврши услугу предметне јавне набавке у уговореном року
− не изврши ону услугу која је тражена у погледу дате спецификације и
траженог квалитета.
− повери део посла подизвођачу којег није навео у понуди.
За случај да се продуже рокови за извршење услуге и извршење обавеза
продужавају се и рокови важења средстава финансијског обезбеђења.
Меница мора бити регистрована у јединствени регистар меница и меничних
овлашћења која води НБС и Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења
регистра меница и меничних овлашћења НБС.
Захтев за регистрацију менице дужник подноси својој пословној банци, а банка
га оверава и даље прослеђује НБС, која на својој интернет страници објављује
регистровану меницу .
Меница и менично овлашћење треба да буду оверена печатом и потписани од
стране лица овлашћеног за располагање финансијским средствима наведеног у
приложеном депо картону.
Картон депонованих потписа лица овлашћеног за располагање финансијским
средствима, који се прилаже мора бити издат од пословне банке коју понуђач наводи у
меничном овлашћењу.
Сви инструменти финансијског обезбеђења морају бити неопозиви, безусловни,
и плативи на први позив и без права на приговор, не могу да садрже додатне услове за
исплату, краће рокове као и мањи износ од оног што одреди наручилац или промењену
месну надлежност за решавање спорова која је утврђена у самом уговору. Све
евентулне спорове укључујући и спорове везане за средства финансијског обезбеђења
решаваће надлежни суд у Зрењанину.
Уколико изабрани понуђач приликом закључења уговора не достави меницу,
менично овлашћење, копију захтева за регистрацију менице оверених од стране
пословне банке као и копију картона депонованих потписа како је то захтевано
конкурсном документацијом сматраће се да уговор није ни закључен, а наручилац може
уговор закључити са првим следећим понуђачем према условима из конкурсне
документације.
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12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ
СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику, у складу са чланом 63. Закона о
јавним набавкама, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези
са припремањем понуде на адресу: Јавна установа “СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ”
Зрењанин, Карађорђев трг бб.,23000 Зрењанин , најкасније 5 дана пре истека рока за
подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,
одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију 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,
за јавну набавку Услуге одржавања хигијене хале спортова Кристална дворана и
Медисон, број ЈН 1.2.1./2014
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. Закона.
14. 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
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прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
15. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ И ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА
УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ
НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Наручилац задржава право да на основу доказа којим се потврђује да понуђач
није извршавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама за
исти предмет набавке, и то:
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;
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, одређен
конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим
поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
одбије понуду у складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама.
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из тачке 1), који се односи на
поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет
јавне набавке истоврсан.
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за
јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за
предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом
понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда
наручиоцу регистровану меницу за добро извршење посла, која ће бити са
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Менично овлашћење за добро
извршење посла издаје се у висини од 10%, ) од укупне вредности уговора без ПДВ-а,
са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење
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посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,
важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће
доделити уговор оном понуђачу који је први поднео понуду.
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ
ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом
пошиљком са повратницом, на адресу наручиоца. Захтев за заштиту права се може
поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим
уколико Законом 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 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека
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рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења
захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за
заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.
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.
Подносилац захтева је дужан да на одређени рачун буџета Републике
Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу
наручиоца пре отварања понуда.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи
80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од
80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је
додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке
или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели
уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена
вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из
записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1
% процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор
у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана
149. Закона о јавним набавкама.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2.
тачка 5) Закона о јавним набавкама.
Ако понуђач чија је понуда изабрана, одбије да закључи уговор о јавној набавци,
наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем (Члан
113. став 3. Закона о јавним набавкама).
22. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДА И ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА НАБАВКЕ
Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неисправна или неодговорајућа,
ако садржи неистините податке, или ако не одговара свим обавезним захтевима из
конкурсне документације. Понуда може бити одбијена ако је неприхватљива.
Неблаговремена понуда је понуда која није предата Наручиоцу у року
одређеном у јавном позиву. Све неблаговремено поднете понуде биће по окончању
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поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете
неблаговремено.
Исправна понуда је понуда која је благовремено поднета, за коју је после
отварања понуда, а на основу прегледа, утврђено да потпуно испуњава све услове из
Закона о јавним набавкама и конкурсне документације.
Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, исправна и за коју је
утврђено да потпуно испуњава све услове и захтеве из спецификације.
Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, исправна и одговарајућа,
која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не
прелази износ процењене вредности конкретне јавне набавке.
Наручилац је дужан да обустави поступак уколико нису испуњени услови за
избор најповољније понуде из члана. 109. Закона о јавним набавкама.
Наручилац може да обустави поступак из објективних и доказивих разлога, који
се нису могли предвидети у време покретања поступка због чега се јавна набавка неће
понављати у току исте буџетске године (чл. 109. став 2. Закона о јавним набавкама).
Предметну одлуку наручилац ће образложити и навести разлоге обуставе поступка.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку Услуга
одржавања хигијене хале спортова Кристална дворана и Медисон ЈН број 1.2.1./2014
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
извршити подизвођач:

2)

који

ће

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

који

ће

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
На основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки, за јавну набаку
Услуга одржавања хигијене хале спортова Кристална дворана и Медисон ЈН број
1.2.1./2014, дајемо понуду како следи:

I ПОНУЂЕНА ЦЕНА за период 01.04. до 31.04.2014. год

Јединична
Јединична
Јединична
Јединична
цена
цена на
цена за период цена за период
на месечном
месечном
од 01.04. до
од 01.04. до
нивоу без ПДВ нивоу са ПДВ 31.12.2014. год. 31.12.2014. год.
без
са
ПДВ
ПДВ
Услуга
одржавања
хигијене хале
спортова
Кристална
дворана и
Медисон

II РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ______ дана од дана отварања понуда.
(рок важења понуде не може да буде краћи од 30 дана)
ПОНУЂАЧ:
___________________
(место и датум)

______________________________
(Име и презиме овлашћеног лица)
М.П

________________________
(Потпис овлашћеног лица)

Напомена:
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, група
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи
из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА

У Г О В О Р
ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:
1. НАРУЧИОЦА:
Јавна установа”Спортски објекти” Зрењанин коју заступа
Директор Установе Бранислав Петрин, ПИБ:106924376, Матични број: 08924082, Жиро
рачун: 840-1035664-46 шифра делатности 9311 (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ), и
2. ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ: (попунити само за случај да се подноси самостална
понуда или понуда са подизвођачем, с тим што податке као уговорна страна
попуњава само понуђач)
Понуђач _____________________________________________________________ кога
заступа ______________________________
2б. ДОБАВЉАЧ УСЛУГЕ (попунити само за случај заједничке понуде)
Уколико је друга уговорна страна понуђач-извођач група понуђача (заједничка
понуда) потребно је навести називе свих чланова групе понуђача без обзира ко на крају
потписује уговор сви чланови или имају овлашћеног члана, носиоца понуде, који ће
потписати уговор
1.члан ___________________________________________________________
2.члан ___________________________________________________________
3.члан ___________________________________________________________
4.члан ___________________________________________________________
5.члан ___________________________________________________________
Уколико група понуђача од горе наведених чланова групе овласти једног понуђача
члана за носиоца понуде навести назив тог понуђача члана
___________________________________
даље навести овлашћено лице које заступа тог члана понуђача
__________________________
Уколико група понуђача не овласти свог представника за носиоца понуде предходни
став се немора попунити.
Члан 1.
Овим уговором регулишу се међусобна права и обавезе уговорних страна
поводом пружања услуге одржавања хигијене за потребе Јавне установе “СПОРТСКИ
ОБЈЕКТИ” Зрењанин, Карађорђев трг бб, а на спортским објектима: хале спортова
“Кристална дворана” и “Медисон” у Зрењанину, а према условима из прихваћене
понуде Извршиоца услуге која чини саставни део овог уговора.
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Члан 2.
Извршилац услуге се обавезује да услугу из члана 1. овог Уговора, извршава
радним данима Јавне установе, викендом и евентуално празником, рад са машинама
за чишћење и рад на висини а за ванредне потребе према договору уговорних страна а
све у складу са спецификацијом пословног простора у којем се обавља услуга
одржавања хигијене.
Услугу из става 1. овог члана, Извршилац услуге извршиће средствима за
одржавање хигијене које је дужан да обезбеди и са својом радном снагом и опремом.
Члан 3.
Услугу из члана 1. овог Уговора, Извршилац услуге извршиће средствима за
одржавање хигијене, која морају бити еколошки и дерматолошки исправна и безбедна
за руковање , а средства рада којима ће вршити услугу одржавања хигијене морају бити
технички исправна и да задовољавају стандарде заштите животне средине.
Члан 4.
Наручилац се обавезује да, приликом потписивања овог Уговора, именује особу
за контакт са Извршиоцем услуга као и да одреди посебну просторију за одлагање
средстава и опреме за одржавање хигијене.
Члан 5.
Извршилац услуге је одговоран за предузимање мера заштите на раду и других
мера у складу са важећим прописима и нормативима за запослене ангажоване на
пословима који су предмет овог Уговора.
Извршилац услуге се обавезује да Наручиоцу одмах по потписивању овог
уговора достави списак запослених који ће вршити послове одржавања хигијене у
објектима Наручиоца.
У случају промене запослених Извршилац услуге је дужан да обавести
Наручиоца писменим путем, најдаље у року од 24 часа.
Извршилац услуге се обавезује да именује лице које ће бити одговорно за
организацију рада и за комуникацију са Наручиоцем у вези са извршењем овог
Уговора.
Члан 6.
Добављач услуге се обавезује да ће услугу из члана 1. овог Уговора вршити
квалитетно у складу са својом понудом, стандардима и нормативима који се примењују
за ову област.
Наручилац може Извршиоцу услуге дати рекламацију на квалитет извршених
услуга у року од 5 дана од дана извршеног посла, односно од дана када је посао
требало да се заврши. Извршилац услуге је дужан да рекламацију реши најдуже у року
од 3 дана од дана пријема писмене рекламације.
Наручилац може писменим путем затражити од Извршиоца услуге да овај
замени извршиоца који своје послове не обавља квалитетно.
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Члан 7.
Уколико Извршилац услуге и после три рекламације не поступи на начин
утврђен чланом 6. овог Уговора, Наручилац има право да реализује средство
финансијског обезбеђења за добро извршење посла.
Члан 8.
Извршилац услуге ће у поступку обављања услуге сарађивати са
организаторима рада у халама: Кристална дворана и Медисон, кад је то по природи
посла потребно.
Члан 9.
Уговорена цена извршене услуге према прихваћеној понуди из члана 1. Уговора
на годишњем нивоу износи______________________динара без
ПДВ односно
__________________динара са ПДВ.
Извршилац услуга ће достављати Наручиоцу једном месечно рачуне за услуге
пружене током претходног месеца, а Наручилац ће исплаћивати накнаду за
извршене услуге и то у року од 45 дана од дана овере рачуна од стране лица задуженог
за праћење реализације.
Извршилац услуге се обавезује да фактуру за извршене услуге у претходном
месецу достави Наручиоцу до 05-ог у наредном месецу.
Члан 10.
Наручилац ће извршити плаћање фактуре из члана 9. овог Уговора, након што
овлашћено лице Наручиоца својим потписом на фактури потврди да је услуга
обављена, а Извршилац услуге се обавезује да сачини образац фактуре који омогућава
потпис овлашћеног лица Наручиоца.
Члан 11.
Извршилац услуге ће, као гаранцију за добро извршење посла, доставити
Наручиоцу приликом потписивања овог Уговора сопствену соло меницу са клаузулом
«без протеста» на износ од 10% уговорене вредности уговора са ПДВ са роком важења
10 дана дужим од дана истека уговора.
Члан 12.
Уговор се закључује на одређени период од 01.04.2014. год. до 31.12.2014. год.
Члан 13.
Овај Уговор може бити раскинут сагласном вољом уговорних страна, али и
неиспуњењем или неизвршењем преузетих обавеза једне од уговорних страна. Отказни
рок од 30 дана тече од дана када једна уговорна страна достави другој писмено
обавештење о раскиду Уговора.
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Члан 14.
На све односе уговорних страна који могу настати поводом овог Уговора а нису
регулисани овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.
Евентуалне спорове, уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном спор
ће решити стварно надлежан суд у Зрењанину.
Члан 15.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна
страна задржава по 2 (два) примерка за своје потребе.

ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГЕ
Име и презиме овлашћеног лица
___________________________
M.П
__________________________
Потпис овлашћен

Напомена:
Уколико понуду подноси понуђач самостално, модел уговора потписује и
оверава овлашћено лице понуђача
Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем модел уговора потписује и
оверава овлашћено лице понуђача
Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) модел уговора
потписује и оверава члан групе који је носилац посла односно његово овлашћено
лице
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОНУДЕ

Јединична
Јединична
Јединична
Јединична
цена
цена на
цена за период цена за период
на месечном
месечном
од 01.04. до
од 01.04. до
нивоу без ПДВ нивоу са ПДВ 31.12.2014. год. 31.12.2014. год.
без
са
ПДВ
ПДВ
Услуга
одржавања
хигијене хале
спортова
Кристална
дворана и
Медисон

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише чиме
потврђује да су подаци који су у обрасцу наведени истоветни са подацима из обрасца
понуде, у супротном понуда се одбија.

У _____________________
Дана ______________ 2014.године
ПОНУЂАЧ
____________________________
(Име и презиме овлашћеног лица)
М.П
________________________
(Потпис овлашћеног лица)
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач________________________
____,
оставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКОВА

ПОЈЕДИНАЧНИ ИЗНОСИ
(у РСД)

1.

2.

3.

4.
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 израде узорка или модела, ако
су израђени у склад у са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове
прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих
трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно
Место и датум:

Понуђач:
__________________________________
(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.
(читак отисак печата)

_____________________________
(пун потпис)
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, даје:
(Назив понуђача)

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуд у
у поступку јавне набавке Услуга одржавања хигијене хала спортова Кристална дворана
и Медисон ЈН број 1.2.1./2014, поднео независно, без договора са другим понуђачима
или заинтересованим лицима.

Место и датум:

Понуђач:

_______________
_________________________________
(штампано име и презиме одговорне особе)
М.П.
_____________________________
(читак отисак печата)
(пун потпис)

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 закона 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.
Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2.
ЗАКОНА O JН

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _________________________________________________________ (навести назив
понуђача) у поступку јавне набавке Услуга одржавања хигијене хале спортова Кристална
дворана и Медисон ЈН број 1.2.1./2014, поштовао је обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XII МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ
за добро извршење посла
ДУЖНИК –Издавалац менице
Назив:_____________________________________________________
Седиште/ Адреса:___________________________________________
Матични број:_____________________ ПИБ:____________________
Текући рачун:______________________________________________
Пословна банка:____________________________________________
ИЗДАЈЕ: МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ за корисника сопствене менице,
КОРИСНИК (Поверилац)

Јавна установа “Спортски објекти” Зрењанин
Карађорђев трг бб, Зрењанин
Матични број:08924082
ПИБ:106924376
Текући рачун 840-1035664-46

Дужник – издавалац менице предаје Вам, 1 (једну) бланко, потписану и оверену
сопствену меницу, серије број ______________________ као гаранцију за добро
извршење посла.
Бланко соло меница је издата на износ од ___________________________динара
(10% од вредности уговора), за јавну набавку мале вредности, Услуга одржавања
хигијене хале спортова Кристална дворана и Медисон ЈН број 1.2.1./2014,
Рок важења ове менице је 10 дана дужи од коначног извршења уговора.
Овлашћујемо Корисника као Повериоца, да попуни меницу за наплату и да у
своју корист безусловно и неопозиво,«Без протеста» и трошкова, вансудски, може
извршити наплату са свих рачуна Дужника.
Овлашћујемо банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет
свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у
случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања
приоритета у наплати са рачуна.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог
овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за
наплату
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и
располагање средствима на текућем рачуну дужника, статусних промена, оснивања
нових правних субјеката од стране Дужника.
Меница као инструмент обезбеђења за добро извршење посла може се активирати
уновчити нарочито у следећим
ситуацијама ако понуђач :
- не испоштује одредбе уговора;
- не изврши услугу предметне јавне набавке у уговореном року
− не изврши ону услугу која је тражена у погледу дате спецификације и
траженог квалитета.
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− повери део посла подизвођачу којег није навео у понуди.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање
_________________________________ (име и презиме) и чији се потпис налази у
картону депонованих потписа код наведене банке.
На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице.
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два ) истоветна примерка, од којих 1 (један) за
дужника, а 1 (један) за Повериоца
Датум:_______________________
Место издавања овлашћења:____________________________

М.П.

Издавалац менице-дужник
______________________________
Потпис и печат овлашћеног лицa

Напомена:
Уколико понуду подноси понуђач самостално, менично овлашћење
потписује и оверава овлашћено лице понуђача
Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем менично овлашћење
потписује и оверава овлашћено лице понуђача
Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) менично
овлашћење потписује и оверава члан групе који је носилац посла односно његово
овлашћено лице
Напомена:
Доставља га само изабрани понуђач приликом закључења уговора
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