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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о Наручиоцу:
- Републичка дирекција за имовину Републике Србије
- Београд, улица Краља Милана број 16
- ПИБ 102199586,
- Матични број 17114450
- инернет адреса: www.rdi.gov.rs.
2. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 8/2016 су добра: Набавка монтажно – демонтажне атлетске стазе и
помоћних стаза са свом неопходном опремом, са закупом подконструкције за потребе
Европског атлетског првенства у дворани 2017, на локацији „Комбанк арена“ у Београду, и
монтажа и демонтажа истих, по систему ,,кључ у руке“.
3. Назив и ознака из општег речника:
- 44212000-9: Конструкциони производи и делови, изузев монтажних зграда
- 45255400-3: Радови на монтажи
- 45111300-1: Радови на демонтажи
- 63120000-6: Услуге чувања и складиштења
4. Врста поступка
Јавна набавка спроводи се у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење
понуда у складу са чланом 36. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник
Републике Србије", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Мишљења Управе за јавне набавке, број
404-02-3339/16 од 13.10.2016. године.
4. Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној
набавци.
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО
ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

1.

Место извршења

Испорука, монтажа и демонтажа добара која су предмет јавне набавке, извршиће се на
локацији „Комбанк арена“ у Београду. Складиштење демонтираних добара извршиће се на
локацији на територији Републике Србије, изабраној уз сагласност Наручиоца.
2.

Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета испоручене
опреме

За потребе спровођења контроле монтаже и демонтаже и провере квалитета и
функционалности монтираних атлетских стаза на локацији „Комбанк арена“ у Београду,
образоваће се Технички тим од стране Организатора првенства. У Техничком тиму ће бити
четири лиценцирана инжењера. Технички тим ће обавити периодичне прегледе у складу са
битним роковима за монтажу и демонтажу атлетских стаза и пратеће опреме у Арени и о томе
сачињавати записнике.
У случају утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара и
изведених радова, као и очигледних недостатака, Добављач је дужан да одмах, а најкасније у
року од 3 дана од момента позива овлашћеног лица Наручиоца изврши неопходне
интервенције на отклањању истих.
3. Праћење реализације уговора
Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је
је представник Организатора Европског атлетског првенства у дворани 2017, и то: Радомир
Косојевић, контакт телефон: 066/806-7781.

4.

Рок за испоруку, монтажу, демонтажу и складиштење добара

Добављач дужан је да предметна добра пре отпочињања монтаже, складишти према
динамици и роковима који су предвиђени у техничкој спецификацији предметном јавном
набавком за локацију „Комбанк арена“ у Београду. Добављач је слободан у избору простора и
услова у складу са којима ће вршити овај поступак складиштења.
Добављач ће испоруку потребних добара и опреме обавити најкасније до дана
15.12.2016. .године и о томе у писменој форми обавестити Наручиоца.
Добављач дужан је да монтажу у Комбанк арени започне најкасније 09.01.2017. године.
Добављач је дужан да атлетске стазе доведе у пуно функционално стање у Арени до
15.02.2017. год, и обезбеди добијање ИААФ сертификата пре 18.02.2017. године и о томе
обавести Наручиоца у писменој форми.
Добављач је дужан је да сва добра која су предмет демонтаже уклони из Арене до
11.03.2017. год. до 22 часa.
Добављач ће најкасније 5 дана пре предвиђеног почетка демонтаже из Комбанк арене,
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бити дужан да прибави сагласност Наручиоца о тачној локацији складиштења добара чију је
демонтажу извршио.
Предметна добра Добављач складишти, уз обавезно осигурање
ускладиштених добара, најдуже 3 месеца од дана извршене демонтаже.
Могућност одлагања горе наведених рокова постоји једино у случају наступања више
силе (ванредних околности, рат, тероризам, природне непогоде) за чије наступање није
одговаран ни Наручилац ни Добављач. У том случају наручилац доноси Одлуку о измени
уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

5.Накнада евентуалних штета, сношења ризика и осигурање
Накнада евентуалних штета
Одговорност за евентуално насталу штету приликом монтаже и демонтаже и
оперативног управљања атлетским стазама на локацији „Комбанк Арена“, сноси Добављач
који је дужан да надокнади насталу штету.
За евентуалну штету проузроковану трећим лицима приликом монтаже, демонтаже и
оперативног управљања атлетским стазама на локацији Комбанк арена одговоран је Добављач
и дужан је да надокнади насталу штету.
Одговорност за изгубљену добит и штету коју Наручилац претрпи кривицом, пропустом
или неизвршењем уговорних обавеза, сноси Добављач и дужан је да надокнади насталу штету.
Сношење ризика
До примопредаје изведених радова на монтажи атлетске стазе у Комбанк арени, ризик
случајне пропасти и оштећења радова, материјала и опреме, сноси Добављач.
После примопредаје монтиране атлетске стазе у Комбанк арени и потписивања
Записника о примопредаји, ризик случајне пропасти и оштећења сноси Наручилац, све до
тренутка демонтаже. Од тренутка, када отпочне демонтажа у Комбанк арени, па до истека рока
за складиштење демонтираних добара односно потписивања Записника о примопредају, ризик
случајне пропасти и оштећења радова, материјала и опреме сноси Добављач.
Осигурање добара која су предмет јавне набавке
Добављач је дужан да по добијању посла, у року од 7 дана од закључења Уговора о јавној
набавци (у даљем тексту: Уговор), полисом осигурања од свих ризика, без учешћа у штети,
осигура радове, материјал и опрему, на суму осигурања укупне вредности радова, материјала и
опреме, сходно потписаном Уговору о јавној набавци која покрива све ризике од штета или
оштећења на радовима и материјалу.
Добављач је дужан да по добијању посла, у року од 7 дана од закључења Уговора , закључи и
одржава полису осигурања одговорност Добављача за штете проузроковане трећим лицима
и/или стварима трећих лица која покрива осигурање од сваке одговорности у случају штете,
оштећења, смрти или телесне повреде на суму осигурања од 40.000.000,00 динара без учешћа у
штети и без ограничења броја осигураних случајева за све време трајања полисе.
Полисе треба да покривају период трајања монтаже и демонтаже као и период складиштења.
Наручилац ће имати право да по склапању Уговора, тражи на увид наведене полисе осигурања,
а Добављач ће исте морати да достави на први позив Наручиоца.
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7. Обилазак локације
Ради правилног припремања понуде Понуђач је дужан да изврши обилазак места
локације и то: „Комбанк арена“ у Београду, пре истека рока за подношење понуде.
Понуђач обилази објекат у присуству представника Наручиоца.
О извршеном обиласку наручилац води евиденцију.
Наручилац је обезбедио за све заинтересоване понуђаче обилазак у термину:
21. 10.2016. године, са почетком од 10,00 сати.
За понуђаче који не искористе овај рок обезбедиће се обилазак локације уз претходну најаву
наручиоцу на e-mail office@atletika2017.org.rs.
У конкурсној документацији се налази образац 8 који попуњава и оверава овлашћено
лице Наручиоца којим се доказује обавезан обилазак локације од стране Понуђача.
Понуда Понуђача који не обиђе локацију биће одбијена као неприхватљива.
III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
A. ОПИС ТЕХНИЧКИХ САДРЖАЈА И РАДОВА
1.

Технички детаљи:

Опис монтажно демонтажне тренажно такмичарске атлетске подлоге:
У складу са прописима и стандардима ИААФ (Светска атлетска федерација) и ЕА (Европска
атлетска федерација) за одржавање такмичења у дворани највишег ранга.
Понуђач треба да обезбеди одговарајућу привремену подну подконструкцију на укупној
површини Комбанк Арене до трибина. На тако изграђеној подконструкцији монтира се
платформа са атлетском стазом, и обавезно је да средишњи и кружни део стазе буду у истој
равни.
2.

Опис набављеног артикла:

Општи опис:
Преносива ИААФ 200м Стандардна стаза за Европско дворанско првенство 2017.
Конструкција, димензије и распоред потребно је урадити у складу са ИААФ Упутством за
објекте 2008. (прелаз са више углова), у сагласности са просторним ограничењима Комбанк
Арене (узети у обзир да је за манипулативне потребе потребно оставити простор минималне
ширине приближно 2м около стазе на привременој подној подконструкцији).
Преносива ИААФ 200м Стандардна стаза треба да поседује 6 кружних стаза и 8 стаза за
спринт у средини.
Борилиште за скок удаљ и троскок – 1.
Борилиште за скок мотком – 1.
Борилиште за скок увис – 1.
Борилиште за бацање кугле – 1.
Неопходно је да се изврши обележавање горе поменутих борилишта, да се остави отвор за
убодну кутију за скок мотком, отворе за одскочне даске за скок удаљ и троскок, као и јаму за
скок удаљ и припреме их за уградњу опреме и сипање песка. Реквизити и спортска опрема
нису предмет ове јавне набавке. Понуђач је дужан да угради поменуту опрему и песак, које ће
обезбедити Организатор Првенства.
Стаза за такмичење треба да укупно буде подигнута на висину од +3,5 м изнад пода Комбанк
Арене.
Кружни део Стазе:
Ширине стаза на кружном делу Стазе ће бити широке 0,95 м а на средишњем делу Стазе за
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спринт ће бити широке 1,22 м.
Потребно је обезбедити могућност поставке транспондера у простору циља кружног дела
стазе – 2 жлеба у конструкцији стазе, удаљена 30цм од циљне линије а паралелно са циљном
линијом, у које ће се ставити инсталација за транспондере, испод синтетичке површине стазе
или у сендвичу између гумене траке и синтетичке стазе.
Средишњи део стазе:
- Обезбедити довољан број рупа (минимум 6, у зависности од провајдера за мерење
резултата) пречника 10цм, за провлачење каблова у средишњем делу Атлетске стазе.
- Између линије циља стазе за спринт и кружне стазе потребно је да се упише назив
града домаћина првенства („BELGRADE 2017“) и то задовољавајући све критеријуме
ИААФ :
- Ширина хоризонталног исписа не сме да прелази 2,5м
- Испис треба да буде изведен у watermark стилу (транспарентни водени жиг),
заснованом на боји стазе
- Основна боја стазе мора да садржи максимално 66% беле боје како би формирала
нијансу воденог жига.
- Водени жиг не сме да нарушава ознаке на стази које треба да остану доминантне.
- Пре исписа доставити професионални mock-up (симулацију реалног приказа) на
финално одобрење
Између средишњег и кружног дела атлетске стазе не сме да постоји денивелација. Кружна
атлетска стаза мора поседовати ивичњак од одговарајућег материјала (50x50мм) на
унутрашњој линији прве стазе.
Сигурносна ограда око целе стазе (40x40x2 мм) висине 1м, са платформом и оградом у
продужетку средишњег дела стазе за спринт за поставку сунђера за заустављање атлетичара.
Привремени подигнути под са подконструкцијом
- Понуђач је у обавези да обезбеди привремену подну подконструкцију за постављање
Атлетске стазе и да је по завршетку Првенства Европе у дворани уклони о свом
трошку. Привремена подна подконструкција не прелази у власништво наручиоца.
- Привремена подна подконструкција може бити урађена од скела/оплате/подупирача
сличних као за ливење бетонских плоча/подова на вишеспратним бетонским зградама.
- Потребно је да понуђач израчуна потребну носивост привремене подне
подконструкције у складу са спецификацијама атлетске стазе које нуди и борилишта, а
минимално да поднесе сва стална, привремена и корисна оптерећења.
- Привременом подном подконструкцијом потребно је обухватити комплетан простор до
бетонских трибина Комбанк арене (укључујући и „џепове“ настале вађењем челичних
трибина) – према датој скици:

Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 7/50
позива за подношење понуда ЈН бр.8/2016

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Привремену подну подконструкцију је потребно изградити на таквој висини од пода
Комбанк Арене да укупна висина стазе за такмичење буде на +3,5 м изнад пода
Комбанк Арене.
Потребно је израдити 4 степенишне конструкције у угловима привремене подне
подконструкције заједно са заштитном оградом којима се остварује комуникација са
подом Београдске Арене на местима по захтеву наручиоца.
Потребно је израдити рампу за транспорт атлетске опреме на северном равном делу
привремене подне подконструкције заједно са заштитном оградом којима се остварује
комуникација са подом Београдске Арене на месту по захтеву наручиоца (рампу у
нагибу максимално 10%). Ширина рампе је 1,4м са металним оградама обострано. На
крају хоризонталног дела рампе потребно је извести степенице за контакт са подном
потконструкцијом. Уз рампу поставити металне ограде обострано.
Потребно је израдити 2 степенишне конструкције заједно са заштитном оградом
којима се остварује комуникација са подом Београдске Арене поред јужног равног
дела стазе којима се атлетичарима омогућава улазак и излазак на привремену подну
конструкцију са нивоа пода Комбанк Арене на местима по захтеву наручиоца.
Потребно је урадити степенишне комуникације и рампе заједно са заштитном оградом
којим се повезује привремена подна подконструкција са Атлетском стазом на местима
по захтеву наручиоца. (3 степеништа за везу подне подконструкције и атлетске стазе).
Потребно је урадити степенишне комуникације (6 степеништа за излазак са подне
потконструкције на трибине) заједно са заштитном оградом којим се повезује
привремена подна подконструкција са трибинама за гледалиште на местима по захтеву
наручиоца.
Потребно је израдити плато заједно са заштитном оградом за представљање
атлетичара у зони контакта подне подконструкције и западне трибине са обостраним
приступним степеницама заједно са заштитном оградом са подне потконструкције на
плато. Плато треба да буде на коти и у контакту на највиши део источног кружног
дела монтажне атлетске стазе. Плато је минималне површине 12м2, дужине мин 6м и
израђује се на месту по захтеву наручиоца.
Потребно је испод привремене подне подконструкције оставити слободне просторе
најмање чисте висине 2.10 м од пода Комбанк Арене који могу служити као
складишни простор по захтеву наручиоца. У датим просторима се не смеју постављати
подупирачи, стубови или други конструктивни елементи привременог пода
Потребно је испод привремене подне подконструкције оставити слободне просторе за
комуникацију најмање светле ширине 140 цм и најмање светле висине 240 цм од пода
Комбанк Арене којима морају бити повезани улази на терен на различитим странама
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Комбанк Арене (северни, јужни, два источна и два западна улаза).
Предвидети заштитне металне ограде око свих отвора за степеништа

Борилишта на средишњем делу Атлетске стазе
Борилишта на средишњем делу Атлетске стазе је потребно поставити према следећој скици:

Боја Атлетске стазе
Атлетска стаза треба да буде црвене боје (боја тартана).
Демонтажа и утовар
По завршетку такмичења у Комбанк Арени понуђач је у обавези да изврши демонтажу и
уклони сав материјал и опрему из простора Комбанк Арене и да Атлетску стазу утовари
транспортује до складишта које је дужан да обезбеди. Понуђач, уз сагласност Наручиоца је у
обавези да 3 месеца складишти и у том периоду изврши осигурање Атлетске стазе.
Пројектно-техничка документација

3.

Понуђач је обавезан да преда наручиоцу сву неопходну пројектну и техничку документацију
пре почетка извођења радова (укључујући шеме монтаже и демонтаже), за добра која ће бити
уграђена по важећим законима Републике Србије.
4.
Рокови и динамика
Битни рокови дефинисани су у следећој табели:
Бр.
1

Позиција
Завршен пројекат привремене подне подконструкције и
пројектна документација за Атлетску стазу
Сав материјал за привремену подну подконструкцију и
Атлетску стазу у објекту Комбанк Арена
Почетак монтаже подне подконструкције
Крај монтаже

Рок
30 дана од дана
закључења уговора
До 15. децембра
2016.
09. јануар 2017.

5

Обезбеђивање сертификата ИААФ за монтирану Атлетску
стазу

6

Почетак демонтаже

пре Балканског
пренства у дворани
(18. фебруар 2017.)
06. март 2017.

2
3
4

15. фебруар 2017.
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5.

Завршена демонтажа и уклоњени сви материјали и опрема
из простора Комбанк Арене са утоваром у транспортна
средства
Складиштење и осигурање Атлетске стазе у периоду од 3
месеца у складишту које обезбеђује Понуђач

11. март 2017.
До 11. јуна 2017.

Организација градилишта

Организација градилишта за извођење радова наведених у овој Конкурсној документацији,
одговорност је Добављача.
За безбедност и заштиту на раду током монтаже и демонтаже, одговоран је Добављач, који
мора да обезбеди своје Лице за безбедност.
Организатор првенства ће организовати Технички тим за праћење извршења уговора о јавној
набавци и координацију са осталим Добављачима услуга у Комбанк Арени.
6.

Захтевани стандард и атести за материјал и опрему

Добра која се набављају треба да задовољавају све техничке захтеве из ИААФ правила број
211 за одговарајуће такмичење у публикацији ИААФ Правила за атлетска такмичња
2016/2017.
Понуђач је у обавези да обезбеди сертификат ИААФ за готову Атлетску стазу пре 18. фебруарa
2017.
Потребно је да се производ који се уграђује, налази у ИААФ сертификационом систему на
листи сертификових производа за атлетске стазе која се налази на сајту ИААФ (ажурирана 03.
октобра 2016. године) , а коју је Понуђач сертификовао. Листу је могуће скинути са линка:
https://www.iaaf.org/download/download?filename=e2f2cc59-c627-419c-bb8233b47081edc6.pdf&urlslug=IAAF%20CERTIFICATES%20%20Certified%20Track%20Surfacing%20Products
у делу ИААФ вебсајта https://www.iaaf.org/about-iaaf/documents/technical под називом IAAF
CERTIFICATES - Certified Track Surfacing Products
Упутство за монтажу и употребу потребно је доставити на српском језику.
Сав материјал и опрема који се користе за потребе ове набавке морају да имају све неопходне
атесте предвиђене по законима Републике Србије.
ПОМОЋНЕ АТЛЕТСКЕ СТАЗЕ ЗА ЗАГРЕВАЊЕ И КРЕТАЊЕ АТЛЕТИЧАРА:
Стаза у зони за загревање
Неопходно је да стаза за загревање, у складу са ИААФ Упутством за објекте 2008, буде од
материјала истих техничких карактеристика као и стаза на главном борилишту.
Стаза за загревање поставља се у малој хали Комбанк арене и покрива површину од 53х31м
(1643м2). На средишњем делу потребно је обележити белим линијама 10 стаза дужине 40м и
ширине 1,22м, а према условима из објекта и на захтев Наручиоца. Потребно је да буде
погодна за демонтажу и поновну вишекратну употребу.
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Стазе за кретање атлетичара кроз Комбанк Арену
Неопходно је да стазе за кретање атлетичара од зоне за загревање и од свих простора у којима
бораве атлетичари до главног борилишта буду прекривене са истим материјалом (тартаном)
као и стаза на главном борилишту због коришћења специјалне обуће са ексерима
(спринтерица).
Тартан је потребно поставити по скици и спецификацији Наручиоца у модуларној ширини од
1м у укупној количини од 600 м2. Потребно је да буде погодна за демонтажу и поновну
вишекратну употребу.
Б. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРИВРЕМЕНУ ЛОКАЦИЈУ – КОМБАНК АРЕНА
Обилазак локације
Понуђач има обавезу да посети Комбанк Арену пре подношења понуде, у циљу упознавања са
техничким условима, целокупном инфраструктуром и капацитетима, радним условима и
могућностима и са основним елементима који имају утицај на њихову организацију
привременог градилишта на лицу места што потврђује потписом Потврде о обиласку
локације.
Генерални опис локације „Комбанк Арена“
„Комбанк Арена“ је модеран вишенаменски објекат који се служи за организацију изложби,
сајмова, спортских, културних, забавних и других догађаја. Овај објекат ће се користити за
потребе одржавања Балканског првенства у дворани 2017 у фебруару 2017. године и
Европског атлетског првенства у дворани 2017 у марту 2017. године.
Велика сала „Комбанк Арене“ је главно место за одржавање спортских догађаја. Састоји се од
Терена (означен као „Ниво 100“) који је окружен трибинама. Поред Велике сале, постоје
пратеће просторије које се налазе на „Нивоу 100“ (око Терена и испод трибина) са
постројењима који омогућавају функционисање Арене.
Доступан простор у „Комбанк Арени“ за монтажно-демонтажне атлетске стазе са
подконструкцијом и пратећом опремом:
Mонтажно-демонтажну такмичарско тренажну атлетску стазу Добављач ће поставити на под
Терена који се налази у склопу Велике сале.
Стазу за загревање изабрани Понуђач ће поставити у малој сали, а стазе за кретање атлетичара
по осталим просторима унутар Комбанк Арене по диспозицији коју ће добити од организатора
првенства по потписивању уговора.
Под Велике сале, мале сале и осталих простора који се покривају атлетским стазама
Под Терена у Комбанк Арени у Великој сали, малој сали и осталим просторима који се
покривају атлетским стазама мора бити заштићен од било ког вида оштећења пре почетка
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радова од стране изабраног Понуђача.
Приступни коридор за монтажу и демонтажу
Добављач је дужан да на лицу места провери све релевантне техничке услове који се тичу
организације и технологије везане за монтажу, пуштање у рад и демонтажу такмичарско
тренажне атлеткске стазе и пратеће опреме, а пре него што поднесе понуду, што потврђује
потписом Потврде о обиласку локације, укључујући и локацију приступног коридора –
пролаза за унос материјала и опреме.
Период у коме ће Комбанк Арена бити расположива
Комбанк Арена ће бити слободна Добављачу за обављање свих неопходних активности које се
тичу Европског атлетског првенства у дворани 2017 од 09.01.2017. године у 08:00ч до
11.03.2017. у 22:00 ч.
Приступ Арени за извођење радова монтаже и демонтаже и управљање такмичарско
тренажном атлетском стазом биће обезбеђен 08:00 до 22:00 ч.
Добављач ће најкасније 7 дана пре почетка монтаже у Арени, доставити листу свих својих
ангажованих радника на радовима у простору Комбанк Арене са уписаним захтеваним
периодима и зонама у којима требају имати право приступа у Арени. Припрема и предаја
пропусница/акредитација за улаз у Арену Добављачу обавиће се најкасније до 05.01.2017. до
15:00 сати.
Захтеви који се тичу управљања монтажно-демонтажном такмичарско тренажном
атлетском стазом
Обавеза је Добављача да обавља оперативно управљање такмичарско тренажном атлетском
стазом. Одговорност за рад на стази је 24 сата/дан.
Током управљања такмичарско тренажном атлетском стазом морају се поштовати правила и
стандарди постављени по прописима Светске атлетске федерације и Европске атлетске
федерације за одржавање такмичења у дворани, ради успешног спровођења Првенства.
Обавеза Добављача је да обезбеди да не дође до било каквог оштећења конструкције стазе.
Управљање подразумева и тренутно санирање уоченог пропуста од стране изабраног
Добављача.
Праћење понашања монтажно-демонтажне конструкције и сви остали радови који су
потребни да се одржи захтевано стање пуне функционалности такмичарско тренажне атлетске
стазе је обавеза Добављача.
Изјава о потпуној функционалности и спремности такмичарско тренажне атлетске стазе
за тренинге и такмичења
Након монтаже и тестирања такмичарско тренажне атлетске стазе и припадајуће опреме,
изабрани Понуђач мора прибавити сертификат ИААФ којим се потврђује да је стаза у складу
са IAAF INDOOR ATHLETICS FACILITY CERTIFICATE стандардима према правилу 211 у
публикацији ИААФ Правила за атлетска такмичења 2016/2017 и по испуњењу овог услова
мора издати писану Изјаву која наводи да је такмичарско тренажна атлетска стаза спремна и
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потпуно функционална за одржавање Балканског првенства и Првенства Европе у атлетици.
Примопредаја
Пре почетка монтаже извршиће се примопредаја простора Арене Добављачу.
Примопредаја простора Арене изабраном Понуђачу, и то простора Терена и техничких
комуникација са Тереном, простора мале сале и осталих простора који ће се користити за
време извођења радова, извршиће се 09.01.2017. год. у 08:00 часова.
Након демонтаже такмичарско тренажне атлетске стазе, опреме и инсталација и њиховог
уклањања из Велике сале Арене, Добављач мора извршити примопредају простора Велике
Сале Арене. Након демонтаже такмичарско тренажне атлетске стазе, опреме и инсталација и
њиховог уклањања, а уколико Добављач буде користио простор паркинга или других
површина испред Арене и у Арени, мора извршити и примопредају тих површина по
уклањању свих садржаја. Примопредаја свих простора Арене извршиће се до 11.03.2017.
Техничка документација
Добављач је дужан да достави пројекат привремене подне подконструкције и осталу
пројектно-техничку документацију, планирану динамику извођења радова, планирану
организацију градилишта, технологију извођења, мере заштите на раду и да изради План
превентивних мера.
Комплетна техничка документација укључујући и Пројекат за извођење са пратећом подном
подконструкцијом мора бити достављена од стране Добављача на српском језику на
сагласност Наручиоцу најкасније 30 дана од закључења уговора.
Комплетна техничка документација укључујући и Пројекат за извођење са пратећом подном
подконструкцијом у Комбанк Арени, мора обавезно да садржи – технички опис, прорачуне
који доказују стабилност конструкције, и све остале потребне прорачуне, цртеже (основе,
пресеци), план организације градилишта, мере заштите и безбедности на градилишту, изјаве о
начину рада, процене ризика, технологија монтаже и демонтаже, временски распоред радова и
др.
У оквиру документације Пројекта за извођење, потребно је да постоји званична потврда
Добављача потписана од стране овлашћеног лица, да су сви материјали и опрема који се
монтирају у Арени од стране Добављача, у складу са ЕУ стандардима.
Добављач може да изводи своје радове у Арени, тек по добијеној сагласности на Пројекат за
извођење од стране Наручиоца.
Наручилац је дужан да обезбеди и евентуалне дозволе од стране надлежних органа, која су
потребне за постављање монтажно-демонтажне такмичарско тренажне атлетске стазе у
Арени.
Организација градилишта
Добављач је одговоран за организацију градилишта, као и за поштовање правила/норми која
се тичу безбедности и заштите на раду.
План организације градилишта, као и извештаји који описују начин монтаже и процене ризика
морају бити достављене од стране Добављача најкасније 30 дана од дана закључења уговора.
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Добављач је у обавези да обезбеди све потребне ресурсе, опрему и радну снагу која се тиче
монтаже и демонтаже такмичарско тренажне атлетске стазе и помоћних стаза (утовар,
истовар, обезбеђење складишта, алат, померање, уређаји за дизање и сви остали уређаји и
опрема која је неопходна за монтажу и демонтажу, заштиту пода Арене итд.).
Добаваљач је дужан да обезбеди све дозволе које су потребне за радну снагу коју буде
ангажовао у Арени, а у складу са законима Републике Србије.
Простор за складиштење до привремене монтаже такмичарско тренажне атлетске стазе и
помоћних стаза ће прибавити Добављач, након чега ће га обезбеђивати и управљати истим.
Додељивање просторије у Арени, Добављачу, а коју је могуће закључати за потребе
канцеларије, складиштења алата и општег материјала којег није могуће оставити на
отвореном, површине око 25 м², ће бити обавеза организатора Првенства. У наведеној
просторији организатора Првенства ће обезбедити два стола и прикључак на струју за потребе
компјутера.
Наручилац ће омогућити безбедне услове за радове електрозаваривања током монтаже и
демонтаже, а у складу са прецизно дефинисаном динамиком коју Добављач мора да у виду
писаног дописа достави минимум 48 сати пре почетка радова варења.
Све остале услуге, радови, материјали, радна снага, опрема, машинерија итд. која није
споменута у овом тексту, али је потребна за монтажу, демонтажу и одржавање
функционалности такмичарско тренажне атлетске стазе током Првенства је обавеза
Добављача, у складу са захтевима Конкурсне документације.
Синхронизација са осталим понуђачима на градилишту
Поред Добављача са којим Наручилац закључи уговор о јавној набавци, други понуђачи ће
бити присутни и радиће у Арени током монтаже и демонтаже атлетскигх стаза и пратеће
опреме. Ови понуђачи ће бити евентуално ангажовани од стране организатора Првенства
(Атлетика 2017 доо и Град Београд) за све остале радове потребне за неометано одвијање
Првенства у атлетици. Организатор Првенства ће одредити Технички тим надлежан за
координацију и праћење свих радова у Арени.
Планиране Динамике радова и организације извођења радова Добављача и поменутих
понуђача морају бити синхронизовани. Обавеза је Добављача да своје радове синхронизује са
радовима осталих понуђача на такав начин да поштује задате рокове за завршетак радова.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за
учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку
предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

Р.бр

1.

2.

Да је регистрован код надлежног органа, ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове
односно уписан у одговарајући регистар конкурсне документације), којом понуђач под
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
пуном
материјалном
и
кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове
за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.
Да он и његов законски заступник није ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане
осуђиван за неко од кривичних дела као овом конкурсном документацијом.
члан организоване криминалне групе, да
није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл.
75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

3.

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

4.

Да је поштовао обавезе које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у
време. подношења понуде (чл. 75. ст. 2.
ЗЈН).
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ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност
додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:
Р.бр.
1.

2.

3.

4.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
да у периоду од 17.04.2016. до 17.10.2016.
године, није био неликвидан

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове
конкурсне документације), којом понуђач
под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
да је у периоду од пет година до дана слања додатне услове за учешће у поступку јавне
Позива за подношење понуда, успешно набавке из чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом
реализовао монтажу и демонтажу бар 1 конкурсном документацијом.
(једне) атлетске стазе по траженим
стандардима за коју је добио одговарајући
сертификат, на Европском дворанском или
Светском дворанском првенству.

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
да има најмање једног радно ангажованог
дипломираног инжењера са лиценцом 410
или 411 или 414 или 400 који ће решењем
бити одређено за одговорног извођача
радова
и
да има најмање једно радно ангажовано
лице са положеним стручним испитом за
безбедност и здравље на раду.
СТАНДАРДИ
Да понуђач има
успостављен систем
менаџмента квалитетом – ИСО 9001 или
одговарајући.
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4. и
додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у
табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4, у складу са чл. 77.
ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове
конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1)
до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и ст. 2.
ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача
(Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације), потписану од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове
испуњавају заједно, осим услова да понуђуч није би неликвидаn, који испуњава
сваки члан групе понуђача. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове
конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и
да је документује на прописани начин.
 Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о
испуњености услова, а може и да затражи 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 тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
ПРЕПОРУКА ПОНУЂАЧИМА:
Доставити све тражене доказе уз понуду.
Докази које ће наручилац захтевати (уколико се не доставе уз понуду) су:
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ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ - ДОКАЗИ
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном
приказу обавезних услова – Доказ:
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно
извод из регистра надлежног привредног суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно
извод из одговарајућег регистра.
2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном
приказу обавезних услова – 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, 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. Напомена: Уколико уверење Основног суда не
обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у
надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред
уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем
подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва
или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није
осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита;
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).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном
приказу обавезних услова - 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
надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.
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ДОДАТНИ УСЛОВИ - ДОКАЗИ
1) Финансијски капацитет, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном
приказу додатних услова – Доказ:
- Потврда Народне банке Србије да понуђач у периоду од 17.04.201617.10.2016. године, није био неликвидан, с тим да понуђач није у обавези да
доставља овај доказ уколико су подаци јавно доступни на интернет страници
Народне банке Србије.
2) Пословни капацитет, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном
приказу додатних услова – Доказ:
Потврда о стручној референци (Образац 7/Form 7) којим се доказује да је
да је у периоду од пет година до дана слања Позива за подношење понуда,
понуђач успешно реализовао монтажу и демонтажу бар 1 (једне) атлетске
стазе по траженим стандардима за коју је добио одговарајући сертификат, на
Европском дворанском или Светском дворанском првенству.
3) Кадровски капацитет, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном
приказу додатних услова – Доказ:
За сва радно ангажована лица:
 доказ о радном ангажовању код понуђача: копија М обрасца или
копија уговора о раду или уговора о радном ангажовању или други
доказ у складу са позитивним прописима.
За дипломираног инжењера (поред доказа о радном ангажовању):
 Копија важеће лиценце и
 Потврда Инжењерске коморе Србије као доказ да је лиценца важећа.
За лице са положеним стручним испитом за безбедност и здравље на
раду(поред доказа о радном ангажовању):
 Копија уверења о положеном стручном испиту о практичној
оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на
раду, издатог од стране Министарства надлежног за послове
рада.
4) Стандарди, услов под редним бројем 4. наведен у табеларном приказу
додатних услова – Доказ:
Стандард ISO 9001 или одговарајући

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне
регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4)
ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа, и то:
 Извод из регистра Агенције за привредне регистре - www.apr.gov.rs ;
 Потврда о броју дана неликвидности – www.nbs.rs ;
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Потврда о важности лиценце – www.ingkomora.org.rs ;
Доказ о регистрацији менице – листинг са сајта Народне банке Србије www.nbs.rs.

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

V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. Критеријум за доделу уговора
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.
2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу
уговора у ситуацији када постоје две или више понуда истом понуђеном ценом
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено
обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем
жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену.
Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће
називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те
папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив
буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом
поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.
3. Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања
Поступак преговарања ће се спровести са свим понуђачима који су поднели благовремене
понуде, и то одмах по окончању јавног отварања понуда. У преговарању могу учествовати само
овлашћени представници понуђача, по достављеном посебном овлашћењу за преговарање које
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мора да садржи податке о јавној набавци на коју се односи, лицу које је овлашћено да врши
преговарање у име и за рачун понуђача, као и податак о томе да ли је овлашћење дато са
ограничењем или без ограничења у погледу процентуалног или номиналног износа попуста у
односу на цену из понуде. Овлашћење за преговарање мора бити оверено печатом и потписано
од стране законског заступника понуђача.
Предмет преговарања је укупна понуђена цена. Преговарање ће се вршити у три круга и то
тако што овлашћени представник понуђача може остати при цени из понуде, односно при
понуђеној цени из првог односно другог круга преговарања или понудити попуст на ту цену.
Проценат за који се даје попуст на укупну цену, аналогно важи и примењује се и на све
исказане јединичне цене из понуде.
Уколико понуђач да попуст, понуђени попуст је овлашћени представник понуђача обавезан да
изрази процентуално и номинално, односно да искаже посебно проценат понуђеног попуста у
односу на понуђену цену из понуде, односно на понуђену цену из претходних кругова
преговарања, као и вредност понуде са урачунатим попустом. Уколико има разлике у
номиналном и процентуалном износу важи процентуални износ попуста.
У сваком кругу преговарања, Комисија за јавну набавку ће понуђачу, односно овлашћеном
представнику понуђача дати „Образац за преговарање“, у који ће уписати евентуални попуст
процентуално и номинално, као и укупну цену предметних добара без ПДВ-а и са ПДВ-ом.
Комисија за јавну набавку ће сачинити „Образац за преговарање“, посебно за сваког понуђача,
за сваки круг преговарања.
Комисија ће у поступку преговарања, после сваког круга преговарања, јавно саопштити
понуђене износе, након што овлашћени представници оба понуђача попуне „Образац за
преговарање“, а према редоследу подношења понуда.
Обрасци за преговарање, попуњени и потписани од стране овлашћеног представника понуђача
у преговарачком поступку, саставни су део Записника о преговарању. Комисија за јавну
набавку ће понуђене износе, из сва три круга преговарања записнички констатовати и
понуђачима уручити Записник о преговарању.
Укупна цена предметних добара без ПДВ-а и са ПДВ-ом, дата у трећем, последњем кругу
поступка преговарања, представља коначну укупну понуђену цену у предметном поступку
јавне набавке.
По завршеном поступку преговарања, понуђачи који су мењали укупну понуђену цену, као
елемент преговарања, у поступку преговарања, у односу на понуђену цену из поднете понуде,
у обавези су да у року од два дана доставе нови образац понуде и образац структуре понуђене
цене, усаглашен са укупном вредношћу коначне понуђене цене.
Након спроведеног поступка преговарања, Комисија за јавну набавку врши преглед и стручну
оцену понуда и сачињава Извештај о стручној оцени понуда, у складу са критеријумом за
доделу уговора: Најнижа понуђена цена. Уколико више понуда, по окончаном поступку
преговарања имају исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача
који буде извучен путем жреба, на начин описан у тачки 2.
Уколико понуђач не присуствује преговарачком поступку, а благовремено достави понуду,
понуђена цена из понуде сматраће се коначном.
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

1) Образац понуде (Образац 1);
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5);
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6);
7) Потврда о стручној референци / Professional Reference (Образац 7/Form 7);
8) Потврда о обиласку објекта (Образац 8);
9) Менично овлашћење (Образац 9).
10) Образац изјаве Динамика и рокови извршења предмета јавне набавке
(Образац 10)

Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 22/50
позива за подношење понуда ЈН бр.8/2016

(ОБРАЗАЦ 1)
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку – Набавка монтажно –
демонтажне атлетске стазе и помоћних стаза са свом неопходном опремом, са закупом
подконструкције за потребе Европског атлетског првенства у дворани 2017, на локацији
„Комбанк арена“ у Београду, и монтажа и демонтажа истих, по систему ,,кључ у руке“, број ЈН
8/2016
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
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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

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:
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Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно
је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
подизвођача.
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:
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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.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ СА КОМЕРЦИЈАЛНИМ УСЛОВИМА: Набавка
монтажно – демонтажне атлетске стазе и помоћних стаза са свом неопходном опремом, са
закупом подконструкције за потребе Европског атлетског првенства у дворани 2017, на
локацији „Комбанк арена“ у Београду, и монтажа и демонтажа истих, по систему ,,кључ у
руке“:
ОПИС ПОНУЂЕНОГ ДОБРА
1. Преносива ИААФ 200м Стандардна стаза са конструкцијом, помоћна стаза за загревање и
стазе за кретање атлетичара
ПРОИЗВОЂАЧ:
ЗЕМЉА ПОРЕКЛА:
НАЗИВ ПРОИЗВОДА:
ОПИС
СИСТЕМА
УГРАДЊЕ:
ДЕБЉИНА:
БРОЈ СЕРТИФИКАТА:
Напомена: Податке унети у складу са званичном Листом ИААФ сертификованих производа,
ажурираној 03. октобра 2016. год.

Укупна цена предмета јавне набавке без ПДВ-а

Укупна цена предмета јавне набавке са ПДВ-ом

Рок и начин плаћања

Аванс 100% по достављеној
банкарској гаранцији за повраћај
аванса са роком важности до
11.06.2017. године
60 дана од дана отварања понуда

Рок важења понуде
Рок извршења предмета јавне набавке

У складу са Динамиком и
роковима одређеним у техничкој
спецификацији и у Обрасцу 10
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2. Преносива ИААФ 200м Стандардна стаза са конструкцијом, помоћна стаза за загревање и
стазе за кретање атлетичара морају бити у свему у складу са захтевима Конкурсне
документације, од истог произвођача као и све остале предвиђене услуге из Конкурсне
документације.

Датум

Потпис овлашћеног лица:
М. П.

____________________________

____________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,
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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(ОБРАЗАЦ 2)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

1
2

Предмет ЈН
1
Преносива ИААФ 200м
Стандардна стаза са
конструкцијом
Помоћна стаза за загревање
за вишекратну употребу

4

Стаза за кретање
атлетичара за вишекратну
употребу
Закуп подне
подконструкције

5

Монтажа

6

Демонтажа

7

Остали зависни трошкови
(царина, транспорт,
складиштење, осигурање и
др)
УКУПНО

3

Јединична цена без ПДВ-а
2

Јединична цена са ПДВ-ом
3

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони 2 уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваку позицију;
 у колони 3 уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваку позицију;
 У реду УКУПНО уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а и са ПДВ-ом која се
добија сабирањем једичних цена без ПДВ-а и са ПДВ-ом, за све позиције из Обрасца
структура цене.
Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица:
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Напомене:
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује
да су тачни подаци који су тачни подаци који су наведени. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да овај образац 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 структуре цене.
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(ОБРАЗАЦ 3)
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

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

УКУПАН
ПОНУДЕ

ИЗНОС

ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ПРИПРЕМАЊА

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

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица
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(ОБРАЗАЦ 4)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

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

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке - Набавка монтажно – демонтажне атлетске стазе и помоћних стаза са свом
неопходном опремом, са закупом подконструкције, за потребе Европског атлетског првенства
у дворани 2017, на локацији „Комбанк арена“ у Београду, и монтажа и демонтажа истих, по
систему ,,кључ у руке“, бр. 8/2016, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица:

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом
лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се
уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати
до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став
1. тачка 2) ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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(ОБРАЗАЦ 5)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач
_____________________________________________[навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке - Набавка монтажно – демонтажне атлетске стазе и помоћних стаза са
свом неопходном опремом, са закупом подконструкције за потребе Европског атлетског
првенства у дворани 2017, на локацији „Комбанк арена“ у Београду, и монтажа и демонтажа
истих, по систему ,,кључ у руке“, број 8/2016, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

-

-

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН);
5) Понуђач испуњава додатне услове:
Финансијски капацитет: да понуђач у периоду од 17.04.2016. до 17.10.2016. године, није
био неликвидан;
Пословни капацитет: у периоду од пет година до дана слања Позива за подношење
понуда, понуђач успешно реализовао монтажу и демонтажу бар 1 (једне) атлетске стазе
по траженим стандардима за коју је добио одговарајући сертификат, на Европском
дворанском или Светском дворанском првенству
Кадровски капацитет:

да има најмање једног радно ангажованог дипломираног инжењера са лиценцом
410 или 411 или 414 или 400 који ће бити решењем одређено за одговорног
извођача радова и

да има најмање једно радно ангажовано лице са положеним стручним испитом
за безбедност и здравље на раду.

да има успостављен систем менаџмента квалитетом ISO 9001 или одговарајући
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Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Потпис овлашћеног лица:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки
понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до
4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно, осим услова финансијског капацитета који
испуњава сваки члан групе понуђача.
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(ОБРАЗАЦ 6)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН

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

Подизвођач _____________________________________________[навести назив подизвођача]
у поступку јавне набавке - Набавка монтажно – демонтажне атлетске стазе и помоћних стаза са
свом неопходном опремом, са закупом подконструкције за потребе Европског атлетског
првенства у дворани 2017, на локацији „Комбанк арена“ у Београду и монтажа и демонтажа
истих, по систему ,,кључ у руке“, број 8/2016, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну
јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Потпис овлашћеног лица:
_____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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(ОБРАЗАЦ 7)
ПОТВРДА О СТРУЧНОЈ РЕФЕРЕНЦИ
НАЗИВ
КУПЦА/НАРУЧИОЦА
СЕДИШТЕ
УЛИЦА И БРОЈ
ТЕЛЕФОН
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ
издаје
ПОТВРДУ
Којом потврђује да је Понуђач:
___________________________________________________________________________
У периоду од _________ до ______________ године, успешно реализовао монтажу и
демонтажу бар 1 (једне) атлетске стазе по траженим стандардима за коју је добио ИААФ
сертификат, за
 Европско дворанско првенство
 Светско дворанско првенство
(означити једно од два понуђена такмичења за које је добијен сертификат)
1. _______________________________________________________________
(уписати назив Европског дворанског или Светског дворанског
домаћина и годину одржавања)

првенства, име града

Опис атлетске стазе на коју се односи стручна референца:
ПРОИЗВОЂАЧ:
ЗЕМЉА ПОРЕКЛА:
НАЗИВ ПРОИЗВОДА:
ОПИС
СИСТЕМА
УГРАДЊЕ:
ДЕБЉИНА:
БРОЈ СЕРТИФИКАТА:
Напомена: Податке унети у складу са званичном Листом ИААФ сертификованих производа,
ажурираном 03. октобра 2016. год.
Потврда се издаје ради учешћа у преговарачком поступку без објављивања позива за
подношење понуда - Набавка монтажно – демонтажне атлетске стазе и помоћних стаза са свом
неопходном опремом, са закупом подконструкције, за потребе Eвропског атлетског првенства
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у дворани 2017, на локацији „Kомбанк арена“ у Београду, и монтажа и демонтажа истих, по
систему ,,кључ у руке“, број ЈН 8/2016 за потребе наручиоца и у друге сврхе се не може
користити.
Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује:

Дана ____________
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)
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(FORM 7) English language version
PROFESSIONAL REFERENCE
NAME OF CUSTOMER / PURCHASER
CITY AND COUNTRY OF HEAD OFFICE
STREET AND NUMBER
TELEPHONE
IDENTIFICATION NUMBER
VAT No.
This is to
CONFIRM THAT
Bidder: _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
was performed for the Purchaser in the period from ________________ to ________________ the
ssembly and disassembly of the athletic track at least 1 (one) according to standards and issued IAAF
certificates for
 European Indoor Championships
 World Indoor Championships
(mark one of the two offered competitions for which the certificate is issued)
1. _______________________________________________________________
(enter the name of a European or World Indoor Championships, host city and year)
Description of the athletic track:
COMPANY:
COUNTRY:
PRODUCT:
DESCRIPTION:
THICKNES:
NO.:

Remark: Enter data in accordance with List of Certified Track Surfacing Products - as at 3. October
2016
The certificate is issued in order to participate in the open procedure Procurement for assemblydisassembly athletic track, and auxiliary track with all the necessary equipment, and leasing floor substructure for the European Athletics Indoor Championships 2017 at the "Kombank arena" in Belgrade,
and the assembly and disassembly of the track, turnkey system, number JN 8/2016 for the needs of the
purchaser and for other purposes it cannot be used.
This stamp and signature confirms that the information is correct:
Date ____________
Stamp here if available
_______________________
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(Authorized signature)
(ОБРАЗАЦ 8)

ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ОБЈЕКТА

Да је овлашћено лице понуђача
__________________________________________________________________________
(назив понуђача и седиште)
пре подношења понуде, у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење
понуде јавне набавке број 8/2016, чији је предмет: Набавка монтажно – демонтажне атлетске
стазе и помоћних стаза са свом неопходном опремом, са закупом подконструкције за потребе
Европског атлетског првенства у дворани 2017, на локацији „Комбанк арена“ у Београду, и
монтажа и демонтажа истих, по систему ,,кључ у руке“, извршило обилазак локације, дана
_______________2016. године, да је упознато са свим информацијама у вези услова за
монтажу, стање простора, подлоге и услова на локацији Комбанк Арена и свих других услова
везаних за монтажу атлетских стаза и њихову пуну функционалност у току Европског
атлетског првенства у дворани 2017, што својим потписима потврђују овлашћена лица
наручиоца и понуђача.

Овлаћено лице понуђача:

Овлашћено лице Наручиоца:

_______________________

__________________________
М.П.

М.П.
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(ОБРАЗАЦ 9)

ДУЖНИК: ____________________________________________
Седиште: _____________________________________________
Матични број: ________________________________________
Порески идентификациони број ПИБ: ___________________
Текући рачун: _________________________________________
Код банке:_____________________________________________
ИЗДАЈЕ
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО
- за корисника бланко сопствене менице КОРИСНИК: Републичка дирекција за имовину Републике Србије, (Поверилац)
Београд, улица Краља Милана број 16.
Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије __________________ и овлашћујемо
Републичку дирекцију за имовину Републике Србије, као Повериоца, да предату меницу може
попунити на износ од 3% од вредности понуде без ПДВ-а за ЈН: 8/2016, што номинално износи
_______________ динара без ПДВ-а, а по основу гаранције за озбиљност понуде.
Меница важи 60 (шездесет) дана од дана јавног отварања понуда за јавну набавку број: 8/2016.
Овлашћујемо Републичку дирекцију за имовину Републике Србије, као Повериоца, да у своју
корист «Без протеста», вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.
Овлашћујемо банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших
рачуна, а 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 је потписана од стране овлашћеног лица за заступање _____________________ (име и
презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.
На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.
Овлашћење сачињено у два истоветна примерка, од који је један за Дужник, а један за
Повериоца.
Датум издавања
Дужник – издавалац
менице
овлашћења
_______________________
______________________
Потпис овлашћеног лица
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(ОБРАЗАЦ 10)

ДИНАМИКА И РОКОВИ ИЗВРШЕЊА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, потврђујем да
ћу, уколико моја понуда буде изабрана као најповољнија, у реализацији јавне набавке добара –
набавка монтажно демонтажне атлетске стазе и помоћних стаза са свом неопходном опремом,
са закупом подконструкције, за потребе Европског атлетског првенства у дворани 2017, на
локацији „Комбанк арена“ у Београду , и монтажа и демонтажа истих, по систему ,,кључ у
руке“, број 8/2016, поштовати наведену динамику и рокове:

Бр.
1
2
3
4

Позиција
Завршен пројекат привремене подне подконструкције и
пројектна документација за Атлетску стазу
Сав материјал за привремену подну подконструкцију и
Атлетску стазу у објекту Комбанк Арена
Почетак монтаже подне подконструкције
Крај монтаже

5

Обезбеђивање сертификата ИААФ за монтирану Атлетску
стазу

6
7

Почетак демонтаже
Завршена демонтажа и уклоњени сви материјали и опрема
из простора Комбанк Арене са утоваром у транспортна
средства
Складиштење и осигурање Атлетске стазе у периоду од
најдуже 3 месеца у складишту које обезбеђује Добављач,
уз сагласност Наручиоца

8

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Рок
30 дана од дана
закључења уговора
До 15. децембра 2016.
09. јануар 2017.
15. фебруар 2017.
пре Балканског пренства
у дворани (18. фебруар
2017.)
06. март 2017.
11. март 2017.

Најдуже 11. јуна 2017.

Потпис овлашћеног лица:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки
понуђач из групе понуђача потврђује да ће поштовати наведену динамику и рокове
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда мора бити сачињена на српском језику.
Сва документа у понуди морају бити на српском језику, осим Обрасца 7 – FORM 7, који
може бити на енглеском језику.
Уколико понуда садржи неки други документ на страном језику, обавезно је уз документ
доставити и превод на српски језик оверен од стране судског тумачa.
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА
Конкурснa документацијa се преузима у електронском облику преко Портала јавних набавки:
portal.ujn.gov.rs и интернет странице Наручиоца: www.rdi.gov.rs закључно са даном истека рока
за подношење понуда.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први
пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести 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.
Понуду доставити на адресу: Републичка дирекција за имовину Републике Србије, Београд,
Краља Милана број 16, на писарници, на првом спрату, са назнаком: ,,Понуда за јавну
набавку добра – Набавка монтажно – демонтажне атлетске стазе и помоћних стаза са свом
неопходном опремом, са закупом подконструкције, за потребе европског атлетског првенства у
дворани 2017, на локацији „Комбанк арена“ у Београду, и монтажа и демонтажа истих, по
систему ,,кључ у руке“, ЈН бр. 8/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”. Рок за подношење понуда је 8 дана
од дана слања позива за подношења понуда, односно до 27.10.2016. год, до 09,30 часова.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 27. 10.2016.
године до 09,30 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ И ПРЕГОВАРАЊЕ
Јавно отварање понуда обавиће се дана 27.10.2016. године са почетком у 10,00 часова у
просторијама Републичке дирекције за имовину РС, Краља Милана 16, Београд.
Поступку јавног отварања понуда могу да присуствују сва заинтересована лица, али активно
могу да учествују само овлашћени представници понуђача који поднесу уредно овлашћење.
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Преговарање ће се спровести истог дана, након окончаног поступка јавног отварања понуда, на
начин описан у делу V тачка 3.
ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ:

3.












Образац понуде (Образац 1);
Образац структуре понуђене цене (Образац 2);
Образац трошкова припреме понуде (Образац 3) – није обавезан елемент понуде;
Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл.
75. и 76. ЗЈН (Образац 5);
Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;
Потврда о стручној референци / Professional Reference (Образац 7/Form 7);
Потврда о обиласку објекта (Образац 8);
Меница за озбиљност понуде са меничним овлашћењем (Образац 9).
Писма о намерама банке да ће издати банкарске гаранције за повраћај аванса и добро
извршење посла - обавезујуће
Образац изјаве Динамика и рокови извршења предмета јавне набавке
(Образац 10)

Напомена:
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 матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о
независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 76. ЗЈН), који морају бити
потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. 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.
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Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Републичка дирекција за
имовину Републике Србије, Београд, Краља Милана број 16, на писарници, на првом
спрату, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добра – Набавка монтажно – демонтажне атлетске стазе и
помоћних стаза са свом неопходном опремом, са закупом подконструкције, за потребе
Европског атлетског првенства у дворани 2017, на локацији „Комбанк арена“ у Београду, и
монтажа и демонтажа истих, по систему ,,кључ у руке“, ЈН бр. 8/2016 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добра – Набавка монтажно – демонтажне атлетске стазе и
помоћних стаза са свом неопходном опремом, са закупом подконструкције, за потребе
Европског атлетског првенства у дворани 2017, на локацији „комбанк арена“ у Београду, и
монтажа и демонтажа истих, по систему ,,кључ у руке“, број 8/2016, ЈН бр. 8/2016- НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добра – Набавка монтажно – демонтажне атлетске стазе и
помоћних стаза са свом неопходном опремом, са закупом подконструкције, за потребе
Европског атлетског првенства у дворани 2017, на локацији „Комбанк арена“ у Београду, и
монтажа и демонтажа истих, по систему ,,кључ у руке“, ЈН бр. 8/2016- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра – Набавка монтажно – демонтажне
атлетске стазе и помоћних стаза са свом неопходном опремом, са закупом подконструкције, за
потребе Европског атлетског првенства у дворани 2017, на локацији „Комбанк арена“ у
Београду, и монтажа и демонтажа истих, по систему ,,кључ у руке“, ЈН бр. 8/2016- НЕ
ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације), понуђач наводи на
који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку
понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1. у
поглављу VI ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем,
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од
50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност
услова (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
У случају да се доспела потраживања преносе дирекно подизвођачу, односно у случају промене
повериоца у уговорном односу, примењују се одредбе чл. 436. – 453. Закона о облигационим
односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89-одлука УСЈ и 57/89 „Сл. лист СРЈ“ бр. 31/93
и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља).

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке,
а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност
услова (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку
понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној
набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Аванс 100% по достављању банкарске гаранције за повраћај аванса са роком важења банкарске
гаранције до 11.06.2017. године.
Плаћање се врши уплатом на рачун Добављача.
Почетак важности гаранције за авансно плаћање је дан када на рачуну Добављача буде
евидентарана уплата аванса.
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9.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара, монтажа, демонтажа и складиштење)
Добављач дужан је да предметна добра пре отпочињања монтаже, складишти према
динамици и роковима који су предвиђени у техничкој спецификацији предметном јавном
набавком за локацију „Комбанк арена“ у Београду. Добављач је слободан у избору простора и
услова у складу са којима ће вршити овај поступак складиштења.
Добављач ће испоруку потребних добара и опреме обавити најкасније до дана
15.12.2016. .године и о томе у писменој форми обавестити Наручиоца.
Добављач дужан је да монтажу у Комбанк арени започне најкасније 09.01.2017. године.
Добављач је дужан да атлетске стазе доведе у пуно функционално стање у Арени до
15.02.2017. год, и обезбеди добијање ИААФ сертификата пре 18.02.2017. године и о томе
обавести Наручиоца у писменој форми.
Добављач је дужан је да сва добра која су предмет демонтаже уклони из Арене до
11.03.2017. год. до 22 часa.
Добављач ће најкасније 5 дана пре предвиђеног почетка демонтаже из Комбанк арене,
бити дужан да прибави сагласност Наручиоца о тачној локацији складиштења добара чију је
демонтажу извршио.
Предметна добра Добављач складишти, уз обавезно осигурање
ускладиштених добара, најдуже 3 месеца од дана извршене демонтаже.
Могућност одлагања горе наведених рокова постоји једино у случају наступања више
силе (ванредних околности, рат, тероризам, природне непогоде) за чије наступање није
одговаран ни Наручилац ни Добављач. У том случају наручилац доноси Одлуку о измени
уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

9.3. Уговорна казна
Добављач је дужан да за сваки дан закашњења у извршавању уговорних обавеза да плати
Наручиоцу 0,5% од вредности уговора без ПДВ-а, с тим да укупна вредност не може прећи 5%.
Вредности уговора без ПДВ-а.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ

Укупна цена постигнута након спроведеног поступка преговарања је фиксна и непроменљива,
за испоруку по систему „кључ у руке“, и то тако да укључује све радове, материјале и услуге
потребне за правилно извршење предмета јавне набавке.

Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 45/50
позива за подношење понуда ЈН бр.8/2016

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену
приликом рангирања понуда узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Дозвољено је исказивање цене у еврима с тим што ће се вредност евра обрачунати у динаре по
средњем девизном курсу Народне банке Србије на дан започетог отварања понуда, без ПДВ-а.
У цену је потребно урачунати све зависне трошкове (транспорта, осигурања робе у транспорту,
испоруке, закупа, складиштења и радова) које понуђач има у реализацији јавне набавке, која
одговара паритету D.A.P ( достављено у месту) локација „Комбанк Арена“.
Евентуални трошкови настали у поступку царинског оптерећења падају на терет Добављача,
односно изабрани шпедитер Добављача је дужан да благовремено достави образац ЕУР-1
овлашћеном лицу Наручиоца, у циљу даљег регулисања царинских трошкова за робу увезену у
Републику Србију.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом
92. ЗЈН.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач је дужан да уз понуду достави:
- Бланко сопствену меницу као гаранцију за озбиљност понуде, која мора бити
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Бланко сопствена
меница треба да буде оверена печатом и потписана оргиналним потписом (не
факсимилом) од стране лица овлашћеног за заступање. Уз меницу мора бити
достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо (из Конкурсне
документације), на име озбиљности понуде и са назначеним износом од 3% од
вредности понуде без ПДВ-а и доказ о регистрацији менице (листинг са сајта НБС, као
доказ да је меница регистрована). Уз меницу мора бити достављена копија овереног ОП
обрасца и копија картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке
коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. У случају промене лица
овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потпис
овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са
потписом или потписима са картона депонованих потписа.

Наручилац задржава право да уновчи достављено средство финансијског обезбеђења за
озбиљност понуде, у случају да Понуђач након јавног отварања понуда одустане од своје
понуде, не испуни своје обавезе у поступку набавке, одбије да закључи уговор о јавној набавци
или не поднесе средства финансијског обезбеђења за повраћај аванса односно добро извршење
посла у складу са захтевом из конкурсне документације.
Понуђачима који не буду били изабрани, на њихов захтев, средство финансијског обезбеђења
биће враћено одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Ако у току поступка јавне набавке, односно поступка доделе уговора, истекне рок важења
средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, понуђач који продужи важење понуде
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дужан је да продужи и важење средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде,
најкасније пре истека важећег средства финансијског обезбеђења.
-

Писма о намерама банке за издавање средстава финансијског обезбеђења:
1. Оригинално обавезујуће писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску
гаранцију за повраћај аванса, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна,
наплатива на први позив и без права на приговор, на износ 100% вредности уговора
са пдв-ом, у року од 10 дана од закључења уговора и са роком важности најкраће до
правдања аванса односно до 11.06.2017. године.

2. Оригинално обавезујуће писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску
гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива,
безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор, у висини 10%
вредности уговора без пдв-а, у року од 10 дана од закључења уговора и са роком
важности који је 30 дана дужи од рока датог за коначно извршење посла, до
11.07.2017. год.
Недостављање средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и писама о
намерама пословне банке да ће издати банкарске гаранције за повраћај аванса и за добро
извршење посла, сматраће се битним недостатком понуде.
У случају да Добављач не изврши своје уговорене обавезе у свему у складу са закљученим
уговором, изврши их делимично, касни са извршењем уговорених обавеза, не прибави у
предвиђеном року сертификат ИААФ којим се потврђује да је стаза у складу са IAAF INDOOR
ATHLETICS FACILITY CERTIFICATE стандардима према правилу 211 у публикацији ИААФ
Правила за атлетска такмичења 2016/2017 или уколико ангажује као подизвођача лице које
није наведено у понуди, Наручилац ће активирати Банкарску гаранцију за добро извршење
посла.
По извршењу уговорених обавеза Добављача у целости и достављених фактура Добављача
којима је оправдан аванс у целости, средства финансијског обезбеђења за повраћај аванса и за
добро извршење посла, ће на захтев добављача бити враћено.
12. ЗАШТИТА ПОДАТАКА ПОНУЂАЧА
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који
су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју
„ПОВЕРЉИВО“ у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду
поверљивости података добијених у понуди.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних и додатних услова,
цена и други подаци.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику, на e-mail: ljiljana.milutinovic@rdi.gov.rs (за
економско–правна питања) и на e-mail: venue@atletika2017.org.rs (техничка питања) тражити

Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 47/50
позива за подношење понуда ЈН бр.8/2016

од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему
може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.8/2016.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока
за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о
продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није
дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,
и то:
- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или
понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге
стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то
и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
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 прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача (члан 93. ЗЈН).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу
(увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 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 Добављач.

Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 48/50
позива за подношење понуда ЈН бр.8/2016

16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА
ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би
могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка
комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail:
ljiljana.milutinovic@rdi.gov.rs или препорученом пошиљком са повратницом на адресу
наручиоца.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права
наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о
поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у
року од два дана од дана пријема захтева.
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 седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на
начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне
набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење
пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у
складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
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Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење
захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у
смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум
извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод
евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на
тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; Републичка дирекција за имовину Републике Србије; јавна набавка ЈН
број 8/2016.
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под
тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе
за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту
права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се
води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и
други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим
прописом.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
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