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Београд, 22.11.2013. год.
Број: III-52-4288/1
На основу члана 60 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12)
НАРУЧИЛАЦ
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР БЕОГРАДА
Београд, Ул. кнеза Михаила 6
упућује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА
ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА БЕОГРАДА
Број набавке: 03/2013
1.Подаци о наручиоцу:
Назив
Седиште
Интернет страница
Врста наручиоца
ПИБ
Одговорно лице
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Текући рачун и назив пословне
банке
Матични број
Шифра делатности

Културни центар београда
Београд, Ул. кнеза Михаила 6
www.kcb.org.rs
установа културе
101516213
Миа Давид Зарић
0112621469
0112623853
www.kcb.org.rs
840-511664-64, Управа за трезор
07023774
92320

2. Подаци о врсти поступка:
Спроводи се поступак јавне набавке набавке мале вредности на основу члана 39 Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12).
3. Подаци о предмету јавне набавке:
Предмет јавне набавке је пружање услуге одржавања хигијене пословног простора Културног
центра Београда, Београд, Ул. кнеза Михаила број 6
Назив и ознака из Општег речника набавки: 90919200-услуга чишћења канцеларија.
4. Критеријум за доделу уговора
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
5. Начин преузимања конкурсне документације
Конкурсна документација се може преузети у Културном центру Београда, Београд, Ул. кнеза
Михаила број 6 или на интернет страници www.kcb.org.rs.
6. Начин и рок подношења понуде
Понуђач подноси понуду непосредно или преко поште, у запечаћеном омоту, (овереном печатом
понуђача), са назнаком: “Понуда за јавну набавку услуга - одржавања хигијене пословног простора
Културног центра Београда, Београд, Ул. кнеза Михаила број 6, јавна набавка број 03/2013-НЕ

ОТВАРАТИ“. Омот (коверта) на предњој страни мора имати заводни печат понуђача, са бројем и датумом
понуде. На полеђини омота назначити пун назив понуђача, особу за контакт, адресу и телефон.
Понуда се припрема и подноси у свему у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“,
бр.124/12. , (у даљем тексту: ЗЈН), овим позивом, и конкурсном документацијом.
Понуђач је дужан да понуду сачини према ЗЈН и упутству Наручиоца и да је поднесе у року од 8
(осам) дана од дана објављивања позива за подношење понуде на Порталу јавних набавки и интернет
страници Наручиоца www.kcb.org.rs., односно до 11.12.2013.године, до 11,00 часова, без обзира на начин
подношења, на адресу: Културни центар Београда, Београд, Ул. кнеза Михаила 6.
Наручилац ће, по пријему 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 достављена по истеку рока за подношење, сматраће се неблаговременом и неће се
отварати, а Наручилац ће је по окончању отварања понуда вратити неотворену понуђачу, уз повратницу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
7. Важност понуде
Рок важења понуде је 60 дана од дана јавног отварања понуда.
8. Место, време и начин отварања понуда
Јавно отварање понуда, обавиће се дана 11.12.2013.године, са почетком у 12 часова, у
просторијама Културног центра Београда, Ул. кнеза Михаила број 6, Београд.
9. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда
Представници понуђача, који желе да присуствују отварању понуда, дужни су да доставе
Комисији за јавну набавку овлашћење за заступање, непосредно пре почетка поступка јавног отварања
понуда. Овлашћење мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране
одговорног лица понуђача.
10. Рок за доношење одлуке о додели уговора
Наручилац ће донети одлуку у вези са предметном јавном набавком у оквирном року од пет (5)
дана од дана јавног отварања понуда.
11. Рок за закључење уговора
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од пет
(5) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149 ЗЈН.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока
за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112 став 2. тачка 5) ЗЈН.
12. Лице за контакт: Предраг Ђинђић, пом. дир. за правне и опште.
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР БЕОГРАДА
В.Д. директора
____________________
Миа ДАВИД ЗАРИЋ

НАРУЧИЛАЦ:
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР БЕОГРАДА
БЕОГРАД, Ул. кнеза Михаила број 6

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА:
ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА БЕОГРАДА

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Јавна набавка број 03/2013

Рок за достављање понуда
Јавно отварање понуда

11.12.2013. год. У 11,00 часова
11.12.2013. год. У 12,00 часова

Београд, 22.11.2013. године

Београд, 22.11.2013. год.
Број: III-52-4288/2

На основу члaна 61 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012), у даљем
тексту: ЗЈН), члана 6 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013) и Одлуке о
покретању поступка јавне набавке број 03/2013, дел број III-52-4288 припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку јавне набавке-одржавање хигијене у пословном простору
Културног центра Београда
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II
III
IV

Страна
1
1
3
2

V
VI

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Опис послова који су предмет јавне набавке
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Услови за учешће у поступку јавне набавке и упутство како се
доказује испуњеност тих услова
Модел уговора
Образац-Општи подаци о понуђачу

VII
VII

Образац понуде
Образац структуре ценe са упутством како да се попуни

1
1

VIII
IX
X

Образац изјаве о финансијском обезбеђењу
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о испуњаавању услова из члана 75 став 2 ЗЈН

1
1
1

Укупан број страна

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Културни центар Београда

3
1

18

Адреса: Београд, Ул. Кнеза Михаила 6
Интернет адреса: www.kcb.org.rs.
2. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке: Услуге-Одржавање хигијене у пословном простору Културног центра
Београда
Назив и ознака из Општег речника набавке: 90919200-услуге чишћења канцеларија
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт
Лице за контакт Предраг Ђинђић, пом. дир. за правне и опште послове.
Е - mail адреса и број факса www.kcb.org-rs, 2623-853.

II ОПИС ПОСЛОВА
Послови на чишћењу и одржавању хигијене пословног простора Културног центра Београда
обухватају чишћење: канцеларија, ходника, кафе-кухиње, Ликовне галерије, Галерије Артгет,
Галерије у приземљу, улаз са Трга Републике, галерије Подрум (даље: Галерије), Београдског излога,

тоалета, биоскопа (улазни хол, хол, сала, ходник ка кино кабини, кино кабина, тоалет) и подрумског
простора.
Одржавање хигијене-чишћење пословног простора Културног центра Београда се спроводи:
1. Дневно, и обухвата:
- прање и брисање свих подних површина,
- усисавање прашине,
- прање, одржавање хигијене санитарних чворова,
- брисање столова и другог инвентара (телефона, компјутера, стаклених површина, и др.),
- прање степеница и подеста испред пословног простора Центра (Ликовна галерија,
Галерије, Београдски излог, биоскоп).
- избацивање смећа.
2. Седмично, и обухвата:
- брисање гелендера, радијатора, врата, и канцеларијског намештаја и опреме,
- два прања излога у Галерији и Беоизлогу са спољашње стране,
- прање стаклених површина (огледала, витрине),
- чишћење подрумског простора-два пута седмично.
3. Месечно, и обухвата:
- премазивање дрвеног намештаја средствима за дрво,
- заштита текстилних и кожних фотеља одговарајућим средствима,
- прање излога Галерије и Беоизлога са унутрашње стране.
- брисање ормана, витрина, преграда и огледала средствима за одржавање,
4. Годишње, и обухвата:
- прање свих прозора – четири пута годишње, са спољашње и унутрашње стране
- прање, полирање и заштита мермерних површина- једанпут годишње,
За обављање наведених послова Понуђач обезбеђује извршиоце, средства рада и потрошни
материјал.
Чишћење пословног простора у ул. Кнеза Михаила 6 врши се радним даном од 07 до 21 сати, и
суботом од 07 до 13 сати.
Редовно одржавање хигијене у простору биоскопа Центра, као и кафеА, врши се сваког дана,
укључујући и недељу и државне празнике, у преподневој смени, у времену од 08,00 до 12,00 часова.
Укупна површина која је обухваћена чишћењем износи око 2.303,30м2, од чега површина
простора биоскопа износи 750м2.
I –1. ВРЕМЕ ИЗВРШЕЊА: 01.01.-31.12.2014. године
II-2. МЕСТО ИЗВРШЕЊА: Културни центар Београда, Београд, Ул. кнеза Михаила број 6
II–3. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ: контрола вршења предметне услуге врши се свакодневно,
непосредно од стране овлашћених лица Наручиоца.
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР БЕОГРАДА
В. Д. Д и р е к т о р а
______________________
Миа ДАВИД ЗАРИЋ
III УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Подаци о језику
Понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико понуђач поднесе понуду која није на
српском језику, таква понуда биће одбијена као неисправна. Понуђач је у обавези да доказе који су
на страном језику, достави њихов превод на српски језик, оверен од стране судског тумача за
предметни страни језик.

2. Припрема и подношење понуде
Понуда се припрема у складу са обрасцима и моделом уговора, који су саставни део
конкурсне документације, коју чине:
-модел уговора,
-образац-општи подаци о понуђачу,
-образац понуде,
-образац структуре ценe са упутством како да се попуни,
-образазац изјаве о финансијском обезбеђењу,
-образац изјаве о независној понуди,
-образац изјаве о испуњавању услова из члана 75 и 76 ЗЈН.
Све стране образаца и модела уговора морају бити попуњене на српском језику, јасне,
недвосмислене, оверене печатом, а обрасци и модел уговора потписани од стране одговорног лица
понуђача.
НАПОМЕНА: Пре подношења понуде овлашћеним представницима понуђача може бити
омогућен обилазак објекта Наручиоца у Ул. Кнеза Михаила број 6 у Београду, сваког радног дана од
10 до 12 сати.
3. Понуда са варијантама
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. Начин измене, допуне и опозива понуде
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Културни центар Београда,
Београд, Ул. кнеза Михаила 6, са назнаком измене коју врши, најкасније до времена одређеног за
отварање понуда.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
5. Ангажовање подизвођача
Понуђач у овој јавној набавци не може ангажовати подизвођача.
6. Самостална понуда
Понуђач подноси самостално понуду. Понуђач који је поднео самосталну понуду не може
истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује више
заједничких понуда.
7.Начин и рок плаћања
Наручилац не прихвата аванс у овој јавној набавци.
Наручилац ће плаћање вршити месечно, за претходни месец, на основу фактуре и Извештаја о
обављеном послу, који оверава овлашћени представник Наручиоца, чиме потврђује да су услуге
извршене.
Наручилац плаћање врши најкасније у року од 45 дана од дана примљене фактуре и
Извештаја о обављеном послу.

8. Валута и начин на који цена мора да буде наведена и изражена у понуди
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
понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
У цену се урачунавају сви трошкови понуђача према опису послова на одржавању хигијене
који су предмет ове јавне набавке.
Цена се исказује на нивоу месечног рада, у оквиру пружања услуга у току уговорног периода.
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.
9. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза
понуђача
Понуђач, који буде изабран као најповољнији дужан је да, у року од десет дана од
потписивања уговора, достави меницу, неопозиву, безусловну и наплативу на први позив са
меничним овлашћењем, за добро извршење посла у износу од 10% са ПДВ од вредности уговора и
са роком важности 30 дана дуже од уговореног рока за извршење услуге.
10. Заштита поверљивости података које Наручилац ставља понуђачима на располагање
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља на
располагање.
11. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Понуђач, односно заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу
Наручиоца, електронске поште на интернет адреси www.kcb.org.rs или факсом на број 2623853
тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,
најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, са назнаком „Питања за Комисију за
јавну набавку 3/2013“.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и
истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници
:www.kcb.org.rs.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.03/2013.год.
12. Додатна објашњења од понуђача после отврања понуда и контрола код понуђача
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
упоређи-вању 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, Наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по
позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код понуђача.
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.
13. Критеријум за доделу уговора
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

14. Елементи на основу којих ће Наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када две или
више понуда имају исту најнижу понуђену цену
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача за кога Наручилац има непосредна сазнања о квалитету услуга које
нуди, а на крају који има бољи финансијски капацитет.
15. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац
права интелектуалне својине
16. Накнада за коришћење патената и одговорност за повреду права интелектуалне својине
Накнаду за коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица сноси понуђач.
17. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу. Примерак
захтева се истовремено доставља и Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту
права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење
о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, 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 три дана пре истека рока за подношење понуда, без
обзира на начин достављања.
После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је пет
дана од дана пријема одлуке.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од
40.000,00 динара број жиро рачуна: 840-742221843-57, модел 97, позив на број 58-016, сврха
уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке 03/2013, корисник: буџет
Републике Србије.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чана 138 – 167 ЗЈН.
18. Рок за закључење уговора
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од
осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права, ако у том року није поднет
захтев за заштиту права.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112 став 2 тачка 5 ЗЈН.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76 ЗЈН И УПУТСТВО КАКО
СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1.Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове
за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75 ЗЈН, и то:
1.1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75 ст. 1
тач. 1 ЗЈН);
1.2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
(чл. 75 ст. 1 тач. 2 ЗЈН);

1.3. Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања
позива за подношење понуде (чл. 75 ст. 1 тач. 3 ЗЈН;
1.4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75 ст. 1 тач. 4 ЗЈН).
2. Поред тога Понуђач мора да испуњава и следеће услове, сходно члану 76 ЗЈН:
2.1. Да располаже одговарајућим финансијским капацитетом-да је у последње две године (2011,
2012) остварио укупан приход у збирном износу од најмање 8.000.000 динара);
2.2. Да располаже одговарајућим кадровским капацитетом.
2.3 Да Понуђач поседује Полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима са
минималним покрићем у износу од 500.000 динара по једном штетном догађајау, која траје
најмање до истека рока на који се уговор закључује.
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75 ст. 2 ЗЈН).
2.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
.
А-Испуњеност обавезних услова дефинисаних у чл. 75 ЗЈН за учешће у поступку предметне
јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
2.1. Услов из чл. 75 ст. 1 тач. 1 ЗЈН- Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извод из регистра надлежног Привредног суда,
2.2. Услов из чл. 75 ст. 1. тач. 2 ЗЈН - 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; 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).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
2.3. Услов из чл. 75 ст. 1 тач. 3 ЗЈН - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да
му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре
да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране
обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници:
Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда
Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном
субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за
подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања одређених послова.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.

2.4. Услов из чл. 75 ст. 1 тач. 4 ЗЈН - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и
привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Б-Испуњеност услова дефинисаних у складу са чл. 75 ЗЈН за учешће у поступку предметне
јавне набавке Понуђач доказује:
2.5. Услов из тачке 2.1 доказује се завршним рачуном за 2011. и 2012. годину.
2.6. Услов из тачке 2.2. доказује се обрасцем М-4.
2.7. Услов из тачке 2.3. доказује копијом Полисе.
Понуђач је дужан да без одлагања писаним путем 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.
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР БЕОГРАДА
В. Д. Д и р е к т о р а
_____________________
Миа ДАВИД ЗАРИЋ

УГОВОР

МОДЕЛ

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
1. КУЛТУРНИ ЦЕНТАР БЕОГРАД,
БЕОГРАД, Ул. Кнез Михаилова бр. 6,
кога заступа В. Д. директора
Миа ДАВИД ЗАРИЋ (У даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ)
Мат. бр.: 07023774
ПИБ:
101516213
Рачун: 840-511664-64, Управа за трезор
и
2 . __________________
_________________
__________________
__________________
Мат. број: ___________________
ПИБ:
____________________
Рачун и банка:____________________
ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Јавна набавка –услугa-одржавање хигијене у пословном простору
Културог центра Београда
Члан 1
Уговорне стране сагласно утврђују да је предмет овог уговора пружање услуга чишћења и
одржавања хигијене у пословном простору Културог центра Београда у Београду, Ул. кнеза
Михаила број 6, у периоду 01.01.-31.12.2014. године, а у свему према позиву за достављање понуда,
конкурсној документацији и понуди Извршиоца број_________, које су саставни део овог уговора.
Члан 2
Одржавање хигијене подразумева, како је то у Опису послова, број III-52-4265 и конкурсној
документацији наведено, чишћење канцеларија, ходника, санитарних чворова, галерија, продајних
простора, биоскопа, кафеа и комуникација у пословном простору, као и подеста испред пословног
просотра галерија, биоскопа и „Београдског излога“.
Послови из става 1 овог члана обављају се сваког радног дана (понедељак-петак) у периоду од
07,00 до 21,00 часова, и суботом у времену од 07,00 до 14,00 часова, а у биоскопу сваким даном у
времену 08-12,00 часова.
Члан 3
Дневно, недељно, месечно и годишње одржавање хигијене обавља се у свему према
предметном опису посла и према наведеној понуди.
Члан 4
Извршилац обезбеђује, у циљу реализације обавеза из члана 2 и 3 овог уговора, поред
непосредних извршилаца-лица која обављају наведене послове, средства потребна за рад (усисивач
и друга средства рада) и сав потребан потрошни материјал-средства за чишћење.

Члан 5
Уколико Извршилац ангажује подизвођача за извршење уговорених услуга, Наручилац
задржава право да једнострано раскине уговор.
Извршилац одговара за све активности трећих лица која по његовом налогу буду укључена у
извршење услуге, као да их је сам извршио.
Члан 6.
Уколико извршене услуге имају недостатке Наручилац ће о томе, а најкасније у року од два
дана од дана када је утврдио недостатке, писaним путем, а у случају хитности телефоном,
обавестити Извршиоца.
Извршилац је дужан да одмах, а најкасније у року од два од дана рекламације, недостатке
отклони, односно поново, у потребном квалитету изврши урађени посао.
Члан 7
Уговорне стране су сагласне да Центар Извршиоцу плаћа месечни износ од ____________
динара, без ПДВ, односно износ од ________ динара са ПДВ, на име одржавања хигијене пословног
простора.
Члан 8
Уговорне стране су сагласне да Извршилац накнаду за извршене услуге фактурише Центру
једном месечно, најкасније до петог у текућем месецу, за претходни месец.
Износ из став 1 овог члана Центар ће Извршиоцу плаћати најкасније 45 од дана пријема
фактуре и обострано потписаног Извештаја о извршеном послу .
Члан 9
Извршилац је дужан је да у року од десет дана од потписивања уговора, достави меницу,
неопозиву, безусловну и наплативу на први позив са меничним овлашћењем, за добро извршење
посла у износу од 10% са ПДВ од вредности уговора и са роком важности 30 дана дуже од уговореног рока за извршење услуге.
Члан 10
Извршилац је дужан да обавезе преузете овим уговором обавља квалитетно, благовремено и
по стандардима за ову врсту посла, уз обавезу чувања имовине и угледа Центра као и личне
имовине запослених.
Извршилац је одговоран за штету која настане на имовини Центра или личној имовини
запослених услед кривице радника Извршиоца и у обавези је да ту штету накнади.
Члан 11
Центар се обавезује да Извршиоцу, односно запосленима који у име Извршиоца обављају
послове чишћења пословног простора Центра, обезбеди услове за рад (ел. енергија, вода и др.) и
просторију за смештај опреме и потрошног материјала.
Члан 12.
Уговор престаје да важи истеком периода на који је закључен.
Уговорне стране могу споразумно раскинути овај Уговор.
Свака уговорна страна може раскинути Уговор уколико друга уговорна страна не извршава
Уговором утврђене обавезе, писаним обавештењем, односно отказом уговора, другој уговорној
страни о раскиду Уговора.
Отказни рок за случај из става 2 и 3 овог уговора је 30 дана.
Отказни рок почиње да тече првог наредног дана после достављања писаног обавештења,
односно отказа.
Члан 13.
Уговор се закључује за период од годину дана, односно, за период 01.01.-31.12.2014. године.
Члан 14
Овај уговор ступа на снагу када га потпишу овлашћена лица уговорних странае.

Члан 15
На питања која нису регулисан овим уговором примењиваће се Закон о облигационим
односима, као и други прописи у Републици Србији који регулишу ову област.
Члан 16
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове настале у примени овог уговора решавају
споразумно, у супротном, надлежан је суд у Београду.
Члан 17
Овај уговор је сачињен у шест истоветних примерака, од којих по три примерка за сваку
уговорну страну

ИЗВРШИЛАЦ
Директор

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР БЕОГРАДА
В. Д. д и р е к т о р а
Миа ДАВИД ЗАРИЋ

Понуда бр _______ од _________2013. године за јавну набавку број 03/2013-услуга–одржавање
хигијене у пословном простору Културног центра Београда, Ул. кнеза Михаила 6
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

ОБРАЗАЦ 1

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

Место и датум

Печат

Потпис

Понуда бр ________ од _________2013. године за јавну набавку број 03/2013– услуга–одржавање
хигијене у пословном простору Културног центра Београда, Ул. кнеза Михаила 6
ПОНУДА

ОБРАЗАЦ 2

Цена без ПДВ
ПДВ
Укупна цена са ПДВ
Рок важења понуде
Време извршења
Место извршења
Рок и начин плаћања
Гарантни рок
Датум и место

Печат

Потпис

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.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Предмет ЈН
1
Услуга–Одржавање
хигијене у пословном
простору Културног
центра Београда, Ул.
кнеза Михаила 6
Укупно
Услуга–Одржавање
хигијене у пословном
простору Културног
центра Београда, Ул.
кнеза Михаила 6
УКУПНО:

Јединица
мере
2

Цена без
ПДВ-а
3

ПДВ
4

ОБРАЗАЦ 3

Укупна цена
са ПДВ-а
5 (3х4)

Месец
дана рада

Година
дана рада

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
-у колони 2 - време рада за које се даје цена,
-у колони 3 - уписати колико износи цена без ПДВ-а,
-у колони 4 - уписати колико износи ПДВ,
-у колони 5 - уписати укупну цену са ПДВ-а,
-у колони 6 - евентуалне напомене.

Датум и потпис

Печат

Потпис

Напомене
6

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊУ

Образац 4

Понуђач____________________________
Понуђач који буде изабран као најповољнији дужан је да, у року од десет дана од
потписивања уговора, достави меницу, неопозиву, безусловну и наплативу на први позив са
меничним овлашћењем, за добро извршење посла у износу од 10% са ПДВ од вредности уговора и
са роком важности 30 дана дуже од уговореног рока за извршење услуге.

Место и датум

Печат

Потпис

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ОБРАЗАЦ 5

У складу са чланом 26 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012)
понуђач __________________________________________ даје
ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке мале вредности-услуга–одржавање хигијене у пословном простору
Културног центра Београда, Ул. кнеза Михаила 6, број 03/2013, поднео независно, без договора
са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, Наручилац 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 предметне јавне набавке у смислу
закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке
може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у
смислу члана 82 став 1 тачка2 ЗЈН.

Датум и место

Печат

Потпис

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75
СТАВ 2 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Образац 6

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке- услуга–одржавање
хигијене у пословном простору Културног центра Београда, Ул. кнеза Михаила 6, бр. 03/2013,
изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне
својине.

Датум и место

Печат

Потпис

