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I
ОПШТИ ПОДАЦИ
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о Наручиоцу

o
o
o
o

Позориште лутака Ниш, ул. Булевар др Зорана Ђинђића бр. 7, Република Србија
ПИБ: 101858075
Матични број: 07227191
pozlutaka@medianis.net

2. Врста поступка

Јавна набавка 03/2015, спровешће се у складу са Законом о јавним набавкама
("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/2012) и Правилником о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Службени гласник РС”, број 29/2013 и 104/2013).
3. Предмет јавне набавке је набавка добара.
4. Преузимање конкурсне документације
Конкурсна се може преузети преко Портала јавних набавки или интернет
странице наручиоца.
5. Контакт особа: Д,аница Миладиновић, моб: 063/108 99 03

е-mail: pravna_pozlutaka@medianis.net
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II

ПОДАЦИ
О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Опис предмета набавке
Предмет јавне набавке је набавка добара: балетски под – бели и црни (јавна набавка број
03/2015).
ОРН: 39531400 – подне облоге.

2. Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора.
Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне документације.
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III - СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА
Спецификација предмета је дата у оквиру Обрасца понуде са спецификацијом
добара (Образац 5).
1. Рок испоруке добара
Рок испоруке не може бити дужи од 10 календарских дана
уговора.

од дана закључења

2. Место испоруке добара
Најповољнији понуђач - добављач је дужан да предметна добра испоручује франко
просторије наручиоца. Уколико је страни понуђач најповољнији понуђач, као дан испоруке
сматраће се датум царинске декларације.
3. Квалитет
Наручилац је спецификацијом утврдио ниво квалитета добара који жели да обезбеди
овом јавном набавком.
У случају да понуђачи понуде добра која су испод нивоа траженог квалитета, таква
понуда ће бити одбијена као неодговарајућа и неприхватљива.
Најповољнији понуђач - Добављач је дужан да гарантује квалитетно и поуздано
извршење уговореног посла.
Наручилац је одредио спецификацију са позивом на европски стандард у
складу са Законом. Понуђачи су дужни да у понуди доставе важећи доказ о оцени
усаглашености производа, који је издат од стране овлашћеног тела (извештај о контроли
усаглашености, сертификат, потврда или други одговарајући акт).
4. Рекламација
Евентуална рекламација наручиоца на квалитет и испоручене количине мора
бити сачињена у писменој форми и достављена добављачу у року од 10 дана од дана
испоруке.
Добављач је у обавези да у року од 10 дана достваљања рекламације поступи по истој.
Уколико добављач у назанченом року не одговори наручиоцу, сматраће се да је
сагласан са уоченим недостатком.
Наручилац задржава право да, у случају недостатака у квалитету врати предметна
добра и да иста буду замењена добром уговореног квалитета.
5. Гарантни рок
Гарантни рок који понуђачи нуде за добра која чине предмет овог уговора, мора да
износи најмање 60 месеци од дана испоруке.
Добављач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца,
отклони освом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет испоручених
добара, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована
овим недостацима. За штету и неисправности које настану услед деловања више силе,
Добављач не сноси одговорност.
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IV
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Подаци о језику
Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.
Наручилац је превео конкурсну документацију и на енглески језик, с обзиром да
природа предмета јавне набавке у склопу испитаних тржишних услова, иницира учешће
страних понуђача, па им се на такав начин олакшава учешће у овом поступку јавне набавке.
Понуда се даје на српском језику (достављају се обрасци из конкурсне документације
која је на српском језику).
У случају спора релевантна је верзија конкурсне документације, односно понуде, на
српском језику.
2. Посебни захтеви наручиоца у погледу начина припремања понуде
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су
саставни део конкурсне документације.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и
запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или
замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или
печат.
3. Пријем понуда и рок за подношење понуда
Понуђач подноси понуду у писаном облику на српском језику у затвореној коверти
или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
Наручилац ће приликом пријема понуда 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 предати понуђачу потврду о
пријему понуде.
Рок за подношење понуда је 14.07.2015. године у 12:00 часова.
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
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,
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наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у
складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења,
под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

4. Подношење понуде
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.
Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде
примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа.
Подношење електронске понуде није допуштено.
Понуде се достављају на адресу: Република Србија, 18000 Ниш, Позориште лутака
Ниш, ул. Булевар др Зорана Ђинђића бр. 7, са назнаком: „Понуда: БАЛЕТСКИ ПОД – НЕ
ОТВАРАТИ“ (јавна набавка број: 03/2015), а на полеђини - назив, број телефона и адреса
понуђача.
Понуђачи који подносе понуду лично, подносе је у канцеларији пословног секретара
Наручиоца, на горе наведеној адреси.
Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до
назначеног датума и часа.
5. Начин измене, допуне и опозива понуде
Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју
понуду.
Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде, које се достави
натучиоцу у року за подношење понуда, треба да буде припремљено, запечаћено, означено и
достављено аналогно датом упутству за паковање, печаћење и означавање саме понуде, с тим
што се на предњој страни омота и коме се пакује измена/допуна/опозив понуде, додаје реч
„Измена“ или „диопуна“ или „опозив“, у зависности од тога шта се у омоту налази.

6. Отварање понуда
Јавно отварање понуда одржаће се дана 14.07.2015. године у 13:00 часова, у
згради Позоришта лутака Ниш.
Отварањe понуда је јавно и може му присуствовати свако заинтересовано лице. У
поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.
Пре почетка поступка јавног отварања, представници понуђача су дужни да комисији
наручиоца предају посебна писана овлашћења, оверена печатом и потписом, за учешће у
поступку јавног отварања понуда.
7. Обавештење о понуђачу у вези подношења понуде
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких
понуда.
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8. Подизвођач
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично
поверити подизвођачу.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и
понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поврити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова
за учешће из члана 75. став 1. тачке 1-4 ЗЈН (доказ о испуњености услова из члана
75. став 1 тачка 5. ЗЈН, наручилац у овом поступку јавне набавке не поставља).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Наручилац може на захтев подизвођача, пренети доспела потраживања директно
подизвођачу, за део набавке који се извршава преко подизвођача. У том случају
подизвођач је дужан да наручиоцу упути писани захтев за исплату доспелих, а
неизмирених потраживања, са јасним инструкцијама за плаћање (жиро рачун, ПИБ,
матични број и друго) и доказом да је проценат посла поверен том подизвођачу по
предметној јавној набавци у потпуности завршен. Као доказ може послужити било који
писани документ, оверен печатом и потписом одговорног лица подизвођача из кога се
недвосмислено може утврдити проценат извршења предметне набавке. Плаћање се врши у
уговореном року.
У случају захтева за наплатом доспелих, а неизмирених потраживања од стране
подизвођача, наручилац ће се писаним путем обратити понуђачу са којим је закључен
уговор да достави сагласност о роковима доспећа предметног потраживања. У случају да
понуђач са којим је закључен уговор оспори доспелост предметног потраживања,
наручилац ће извршити плаћање према подизвођачу када се буду испунили уговорни
услови за доспелост потраживања.
Понуђач са којим је закључен уговор не сме ангажовати као подизвођача лице које
није навео у својој понуди. У супротном, наручилац ће раскинити предметни уговор и
писаним путем обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције о поступању
понуђача са којим је закључен уговор.
Понуђач са којим је закључен уговор може ангажовати као подизвођача лице које
није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала
трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача
овом конкурсном документацијом и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.
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9. Обавештење о саставном делу заједничке понуде
Понуду може поднети група понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1 тачке 1-4 ЗЈН, а додатне услове испуњавају
заједно (услов из члана 75 став 1. тачка 5. ЗЈН, наручилац у овом поступку јавне набавке
не поставља).
Уколико понуду доставља група понуђача саставни део заједничке понуде је
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
1. Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2. Понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3. Понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4. Понуђачу који ће издати рачун;
5. Рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6. Обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора;
7. Да сви понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни
облик како би могли да поднесу заједничку понуду.
10. Захтеви у погледу начина и услова плаћања
Плаћање ће се извршити одмах након испоруке, након достављања рачуна и овере
овлашћеног лица наручиоца да су предметна добра испоручена.
11. Валута
Понуђачи су дужни да вредности у понуди искажу у еврима.
У записник о отварању понуда уноси се понуђена цена прерачуната у динаре по средњем
девизном курсу НБС, на дан кад је започето отварање понуда.
Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена
цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.
У случају неуобичајено ниске цене, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.
Наручилац искључује могућност повећања цене.
Уговара се цена у еврима (због природе предмета ове јавне набавке).
Уколико је домаћи понуђач најповољнији понуђач, за прерачун у динаре користиће
се средњи девизни курс Народне банке Србије на дан исплате.
12. Рок за доношење одлуке о додели уговора
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана, од дана јавног отварања
понуда.
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13. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересована лица могу тражити у писаном облику додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за
подношење понуда.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева
послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
Питања се могу упутити поштом на горе наведеној адреси, личном доставом у
канцеларију секретара, телефоном на број: + 381 18/253-962, или путем електронске поште
на e-mail: pravna_pozlutaka@medianis.net.
Питања трeба да садрже напомену: Објашњења – јавна набавка број 03/2015 (балетски
под) .
Питања се могу упутити сваког радног дана, у току радног времена Позоришта (од
09.30 до 15.30 часова ).
14. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код
понуђача односно његовог подизвођача.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
15. Критеријум за доделу уговора

цена.

Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума најнижа понуђена
16. Понуде са истом понуђеном ценом

У случају да два или више понуђача понуде исту цену наручилац ће изабрати
понуду оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. Уколико два или више понуђача
понуде исту цену и исти рок испоруке, наручилац ће изабрати понуду оног понуђача који је
понудио дужи гарантни рок. Уколико два или више понуђача понуде исту цену, рок
испоруке и гарантни рок, наручилац ће изабрати понуду која је прва достављена.
17. Негативне референце
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у
поступку јавне набавке:
o непосредно или посредно дао, понудио или ставио у изглед неку корист или покушао
да сазна поверњиве информације или да на било који начин утиче на поступање
Наручиоца у току поступка јавне набавке;
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o поступао супротно забрани из члана 25. Закона;
o учинио повреду конкуренције;
o доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
o одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.
Докази за одбијање понуде из претходна два става ове тачке конкурсне документације
су:
o Правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
o Исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне
набавке или испуњења уговорних обавеза;
o Исправа о наплаћеној уговорној казни;
o Рекламације корисника, које нису отклоњене у уговореном року;
o Изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и
под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
o Доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
o Уговор о раду, уговор о делу или било која писана исправа, која потврђује да је лице
које је учествовало у поступцима јавних набавки или са њим повезана лица, у року од
две године након престанка радног односа код наручиоца, радно ангажована код
добављача или код лица повезаних са тим добављачем, уколико је вредност уговора
додељених том добављачу у последњих годину дана пре престанка радног односа
представника Наручиоца већа од 5% укупне вредности свих уговора које је
Наручилац закључио у том периоду;
o Писана исправа којом се потврђује да је понуђач вратио Наручиоцу непотписан уговор
о јавној набавци или писана исправа којом понуђач одбија да потпише уговор, након
што му је уговор у поступку јавне набавке додељен;
o Писана исправа којом се потврђује да понуђач није доставио средства финансијског
обезбеђења на која се у понуди обавезао;
o Писана исправа којом се потврђује да су Наручилац и понуђач у судском или
арбитражном поступку по основу неиспуњења обавеза из ранијих поступака јавних
набавки или основу неиспуњења обавеза из раније закључених уговора о јавним
набавкама.
Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или коначну
одлуку која се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио други
наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.
Наручилац ће одбити понуду понуђача који је на списку негативних референци Управе за
јавне набавке као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је
понуђач добио негативну референцу.
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18. Захтев за заштиту права
Захтев за заштиту права може да поднесе свако лице које има интерес да закључи
уговор у предметној јавној набавци.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца.
У случају када се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина
позива или конкурсна документација наручиоца, захтев за заштиту права може се поднети
најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда. У наведеном случају благовремено
примљене понуде код наручиоца, неће бити враћене понуђачима. После доношења одлуке о
додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема
одлуке.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу
непосредно или поштом са повратницом.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији.
Приликом подношења захтева за заштиту права понуђач је дужан да изврши уплату
прописане таксе у на жиро рачун број: 840-742221843-57, шифра плаћања: 253, позив на
број 9750-016, сврха: Републичка административна такса, корисник: Буџет Републике
Србије и достави потврду привредног субјекта (банке или поште) да је извршена уплата
прописане таксе коначно реализована.
Доказ мора садржати јасан печат банке (поште) и потпис овлашћеног лица са
видљивим датумом реализације уплате и јасно назначен број јавне набавке за коју се
предметни захтев подноси.
Наручилац ће закључити уговор са изабраним понуђачем након истека рока за
подношење Захтева за заштиту права.
19. Обавештење понуђачима о закључењу уговора
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у
року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
20. Праћење реализације уговора

За праћење и контролисање извршења уговорних обавеза, задужена је Даница
Миладиновић, секретар Позоришта лутка Ниш.
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V
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(чл. 75. и 76. ЗЈН)
И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
(чл. 77. ЗЈН)
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
Ред. У с л о в
бр.
I - Обавезни услови (члан 75. став 1. ЗЈН)
1.

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
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;
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања
позива за подношење понуда;
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.
Доказ за правно лице:
Доказ за предузетнике:
Доказ за физичко лице:

Ред.
бр.

Попуњена, потписана и оверена Изјава о испуњености услова
која је саставни део конкурсне документације
Попуњена, потписана и оверена Изјава о испуњености услова
која је саставни део конкурсне документације
Попуњена, потписана и оверена Изјава о испуњености услова
која је саставни део конкурсне документације

Усл ов
II – УСЛОВ (члан 75. став 2. ЗЈН)
Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине.
*Обавеза права интелектуалне својине се не поставља с обзиром да се ради о набавци балетског пода.
Доказ за правно лице:
Доказ за предузетнике:
Доказ за физичко лице:

Попуњене, потписане и оверене Изјаве од стране понуђача које
су саставни део конкурсне документације, и то:
- Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине (Образац 3)
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III – ДОДАТНИ УСЛОВ (члан 76. став 2. ЗЈН)
1) Пословни капацитет
Понуђач je дужан да докаже да је у периоду: 2012., 2013. и 2014. година, закључио и извршио
минимум 3 уговора са 3 различита референтна наручиоца, који имају за предмет балетски под за сале.
Доказ за правно лице:
Доказ за предузетнике:
Доказ за физичко лице:

Попуњена, потписана и оверена Изјава о испуњености услова
која је саставни део конкурсне документације
Попуњена, потписана и оверена Изјава о испуњености услова
која је саставни део конкурсне документације
Попуњена, потписана и оверена Изјава о испуњености услова
која је саставни део конкурсне документације

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.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци
(докази) јавно доступни.
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може
пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја
комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију
свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
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ИЗЈАВА
О НАЧИНУ НАСТУПАЊА У ПОСТУПКУ
У поступку јавне набавке добара: балетски под – бели и црни (ЈНМВ број 03/2015),
наступам:
I) Самостално:
II) Подносимо заједничку понуду:
o

са следећим члановима групе:
Носилац посла: _____________________________________
Члан групе: документација
Члан групе: ________________________________________

Уз понуду достављамо Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, у складу са конкурсном документацијом.
III) са подизвођачима:
1. Подизвођач: ________________________________________
2. Подизвођач: ________________________________________
Напомена: означити начин на који се подноси понуда – заокружити ознаку: I или II или III.

ДАТУМ

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
М.П.
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Пословно име
или скраћани назив

Улица и број
Адреса
седишта

Место
Општина

Матични број понуђача
Порески
идентификациони број
Одговорно лице
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
е-маил:
Рачун - Банка
Овај образац попуњава понуђач који наступа самостално или са подизвођачем.
У случају другачијег наступања у поступку, образац није потребно достављати.

ДАТУМ

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
М.П.
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ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ – НОСИЛАЦ ПОСЛА
Пословно име
или скраћани назив

Улица и број
Адреса
седишта

Место
Општина

Матични број понуђача
Порески
идентификациони број
Одговорно лице
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
е-маил:
Рачун - Банка
Овај образац се доставља у случају подношења заједничке понуде.
У случају другачијег наступања у поступку, образац није потребно достављати.

ДАТУМ

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
М.П.
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ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ
Пуно пословно име
привредног субјекта
Скраћени назив
Улица и број
Седиште

Место
Општина

Одговорно лице
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Рачун
Банка
Матични број понуђача
Порески идентификациони број понуђача
Адреса на коју се достављају писмена
наручиоца
Овај образац се доставља у случају подношења заједничке понуде.
У случају другачијег поступања у поступку, образац није потребно достављати.
Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе.

ДАТУМ

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
М.П.
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Пословно име
или скраћани назив

Улица и број
Адреса
седишта

Место
Општина

Матични број понуђача
Порески
идентификациони број
Одговорно лице
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
е-маил:
Рачун - Банка
Овај образац се доставља у случају наступа са подизвођачем.
У случају другачијег наступања у поступку, образац није потребно достављати.
Образац копирати уколико се ангажује већи број подизвођача.

ДАТУМ

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
М.П.

Страна 19

ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

У поступку јавне набавке набавке добара: балетски под – бели и црни (ЈНМВ број
03/2015), изјављујем да не наступам са подизвођачем.
Образац попуњава, потписује и оверава:
o Понуђач који настпа самостално;
o Носилац посла из заједничке понуде, уколико група наступа са подизвођачем.
У случају другачијег наступања у поступку, образац није потребно достављати.

Датум

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
М.П.
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Образац 1

ИЗЈАВА
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

(пословно име или скраћени назив)

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
М.П.
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Образац 2
ИЗЈАВА
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да испуњавамо све
услове прописане чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама («Службени гласник
Републике Србије» број 124/2012), и то:
1) Да смо регистровани код надлежног органа, односно уписани у одговарајући

регистар;
2) Да ми и наш законски заступник нисмо осуђивани за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да нисмо осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
3) Да нам није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
достављања позива за подношење понуда;
4) Да смо измирили доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије или стране државе (ако понуђач има седиште на територији
стране државе);
5) Да смо у периоду: 2012, 2013. и 2014. година, закључили и извршили минимум 3
уговора са 3 различита референтна наручиоца, који имају за предмет балетски под за сале.

ДАТУМ

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
М.П.
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Образац 3

ИЗЈАВА
О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

(пословно име или скраћени назив)

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо поштовали
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине.

*Обавеза права интелектуалне својине се не поставља с обзиром да се ради о набавци
балетског пода.

Датум

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
М.П.

Страна 23

Образац 4

ОБРАЗАЦ
ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеђења.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Укупан износ трошкова:

Напомена: У случају потребе табелу копирати.

Датум

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
М.П.
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Образац 5
ОБРАЗАЦ

ПОНУДЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ ДОБАРА

На основу позива за подношење понуда по јавној набавци добара: балетски под – бели и
црни (ЈН број 03/2015), дајем понуду како следи (заокружити начин на који се подноси
понуда):
1. самостално

2. са подизвођачем

3. као група понуђача (заједничка понуда)

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
Понуђач:
Седиште:
Одговорно лице /потписник уговора/:
ПИБ:
Матични број:

* попуњава понуђач уколико наступа самостално
2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Понуђач:
Седиште:
Одговорно лице /потписник уговора/:
ПИБ:
Матични број:
Подизвођачи/ навести назив и
седиште свих подизвођача/ :

1.
2.
3.
4.

* попуњава понуђач уколико наступа са подизвођачем
3. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНОВИМА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА)
1.Понуђач – овлашћени члан групе:
Седиште:
Одговорно лице:
ПИБ:
Матични број:
2.Понуђач – члан групе:
Седиште:
Одговорно лице:
ПИБ:
Матични број:
3. Понуђач – члан групе:
Седиште:
Одговорно лице:
ПИБ:
Матични број:

* попуњавају чланови групе (заједничка понуда)
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ПОДАЦИ О ПОНУДИ
I – ЦЕНА
БАЛЕТСКИ ПОД – БЕЛИ И ЦРНИ
Балетски под мора да буде савршено раван, екстра трајан, врло отпоран за скокове, подесан за игру.

Опис

-израђен од негоривог матерјала по стандарду са сертификатом произвођача
Двостран црно- беле боје
Дебљина минимум
Тежина минимум
Дужина ролне минимум
Укупнa површинa
Ширина ролне минимум
Траке за лепљење за обе боје балетског пода ширине минимум
Траке за лепљење за обе боје балетског пода дужине минимум

1,2 mm
1600 g/m/2
10m
100m2
200cm
5cm
100m
ПДВ:
УКУПНО:
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II - Начин плаћања:

Наручилац се обавезује да изврши исплату накнаде за испоручена добра који су
предмет Уговора, одмах након испоруке, након достављања рачуна и овере
овлашћеног лица наручиоца да су предметна добра испоручена.

III - Рок испоруке:

календарска дана (најдуже 10 календарских дана) од дана закључења
уговора.

IV – Гарантни рок:

месеци (најмање 60 месеци) од дана испоруке.

Проценат испорука
које врши подизвођач:

%.

Опција понуде

дана (минимум 30 дана) од дана отварања понуда.

ДАТУМ

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
М.П.

*Напомена наручиоца: наручилац је ослобођен плаћања царине за добра која су предмет овог
поступка јавне набавке;
** Напомена наручиоца: јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако
д а понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.
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VI
МОДЕЛ УГОВОРА
Понуђачи су дужни да потпишу и овере печатом последњу страну модела уговора.
Уколико не потпишу и овере печатом последњу страну модела уговора, њихова понуда ће
бити одбијена као неприхватљива.
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МОДЕЛ УГОВОРА
Закључен дана

2015. године, између:

1. ПОЗОРИШТЕ ЛУТАКА НИШ, Булевар др Зорана Ђинђића бр. 7, Република Србија,

порески идентификациони број: 101858075, матични број: 07227191, које заступа
директор Ивана Савић, (у даљем тексту: Наручилац),
и
, ул.

2.
ПИБ

,из

, матични број

, Република

које заступа директор

,
,

(у даљем тексту: Добављач).

Напомена: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду,
понуду са подизвођачем и члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће у име
групе понуђача потписати уговорУВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:
o Да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.
124/2012), спровео поступак јавне набавке мале вредности под редним бројем 03/2015,
који има за предмет набавку добара: балетски под, бели и црни;
o Да је Наручилац дана (попуњава Наручилац), објавио позив за подношење понуда на
Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца;
o Да је Добављач доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће
преузето из понуде), која у потпуности одговара спецификацији из конкурсне
документације, која чини саставни део Уговора;
o Да је Наручилац Одлуком о додели уговора број (попуњава Наручилац),
изабрао Добављача као најповољнијег за обављање предметног посла;
o Да Наручилац овај уговор закључује на основу члана 112. Закона о јавним
набавкама;
o Да ће Добављач
извршење уговорених обавеза по овом Уговору делимично
поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац).
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 2.

Предмет уговора је набавка добара: балетског пода, бели и црни и то:
(спецификација ће бити преузета из понуде).
ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.

Уговорна цена за добро из члана 2. овог уговора износи (биће преузето из понуде)
евра, без урачунатог пореза на додату вредност и словима: (попуњаваНаручилац).
(Уколико је домаћи понуђач најповољнији понуђач, цена из става 1. овог члана
прерачунаће се
у динаре по средњем девизном курсу Народне банке Србије на дан
исплате).
Порез на додату вредност плаћа Наручилац.
Наручилац искључује могућност повећања цене.
Накнада за предметна добра утврђује се на основу јединичних цена, а према
обрачуну стварно испоручених добара.
Наручилац се обавезује да изврши исплату накнаде за испоручена добра који су
предмет Уговора, одмах након испоруке, након достављања рачуна и овере овлашћеног
лица наручиоца да су предметна добра испоручена.
РОК ИСПОРУКЕ
Члан 4.

Добављач је дужан да добро из члана 2. овог уговора испоручи у року од (биће
преузето из понуде– најдуже 10 календарскихдана), од дана закључења уговора.
Добављач је дужан да предметна добра испоручује франко просторије наручиоца.
(Уколико је страни понуђач најповољнији понуђач, став 2. овог члана гласи:
„Уговорна стране су сагласне да је дан испоруке датум царинске декларације“).
Добављач се обавезује да паковањем заштити робу од сваке врсте оштећења током
транспорта, као и од атмосферских утицаја.
ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА
Члан 5.

Добављач је дужан да гарантује квалитетно и поуздано извршење уговореног посла.
РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА
Члан 6.

За праћење и контролисање извршења уговорних обавеза, задужена је Даница
Миладиновић, секретар Позоришта лутака Ниш.
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РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 7.

Евентуална рекламација наручиоца на квалитет и испоручене количине мора бити
сачињена у писменој форми и достављена добављачу у року од 10 дана од дана испоруке.
Добављач је у обавези да у року од 10 дана од дана достављања рекламације,
поступи по истој.
Уколико добављач у назначеном року не одговори наручиоцу, сматраће се да је
сагласан са уоченим недостатком.
Наручилац задржава право да, у случају недостатака у квалитету врати предметна
добра и да иста буду замењена добром уговореног квалитета.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 8.

Гарантни рок на испоручена добра која чине предмет овог уговора, износи (биће
преузето из понуде) месеци (најмање 60 месеци) од дана испоруке.
Члан 9.

Добављач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца,
отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет испоручених
добара, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована
овим недостацима.
За штету и неисправности које настану услед деловања више силе, Добављач не
сноси одговорност.
ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА
Члан 10.

Добављач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој
промени података прописаних чланом 77. Закона о јавним набавкама и да је
документује на прописан начин.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.

За све што није предвиђено
Закона о облигационим односима.

овим

уговором,

примењиваће

се

одредбе

Члан 12.

Измене и допуне овог уговора важе само када се дају у писменој форми и уз
обострану сагласност уговорних страна.
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Члан 13.

Овај уговор је закључен даном потписивања обе уговорне стране.
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга
страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговоро преузете обавезе.
О својој намери да раскине уговор, уговорна страна је дужна писменим путем
обавестити другу страну.
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема
писменог обавештења.
Члан 14.

Уговорне стране су сагласне да евентуалне неспоразуме, тешкоће и проблеме у вези
са извршењем уговора решавају заједнички, на принципима уважавања интереса друге
уговорне стране.
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност суда у Нишу.
Члан 15.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна
страна задржава по 3 (три) примерка.

ЗА ДОБАВЉАЧА

ЗА НАРУЧИОЦА

Директор Ивана Савић

*Напомена наручиоца: Понуђачи су дужни да потпишу и овере последњу страну модела
уговора.
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BIDDING DOCUMENTATION

Subject matter: Public Procurement of Goods
Public Procurement Ref. No: 03/2015
Type of Procedure: Low-Value Public Procurement

Page 33

Based on articles 32 and 61 of the Public Procurement Law (“Official Gazette of the Republic of
Serbia”, no. 124/2012), article 2 of the By-Law on Compulsory Elements of Bidding
Documentation in Public Procurement Procedures and Manner of Eligibility Verification
(“Official Gazette of the Republic of Serbia”, no. 29/2013 and 104/2013), the Decision on
Initiation of Public Procurement Procedure no. 03/2015

BIDDING DOCUMENTATION
For public procurement of goods: ballet dance floor –white and black (public procurement ref no.
03/2015)
Contents:
Chapter
I
II
III
IV
V

Number
the form

1
2
3
4
5

Title
General Information on the Public Procurement
Information on the Subject Matter of the Public Procurement
Specification of Public Procurement Items
Instructions to Bidders on How to Make the Bid
Conditions for Participation in the Public Procurement
Procedure, Articles 75 and 76 of the Law; and Instructions
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I
GENERAL
INFORMATION ON THE PUBLIC PROCUREMENT
1. Information on the Purchaser
o
o
o
o
2.

The Puppet Theatre of Nis
Tax id. no: 101858075
Company Registration Number 07227191
e-mail: pozlutaka@medianis.net
Type of procedure

Low-value public procurement, in compliance with the Public Procurement Law (Official Gazette
of the Republic of Serbia, no. 124/2012) and the By-Law on Compulsory Elements of Bidding
Documentation in Public Procurement Procedures and Manner of Eligibility Verification (Official
Gazette of the Republic of Serbia, no. 03/2015).
3. Public procurement subject matter is the procurement of goods.
4. Take-over of the bidding documentation
Bidding Documentation can be downloaded from the Public Procurement Portal or the
Purchaser’s webpage.
5. Address and webpage of a state organ or organisation, i.e. organ or office of a
territorial autonomy or local self-government, where accurate information on tax
obligations, environment protection, employment protection, working conditions
and similar can be obtained in a timely manner:
Contact person: Danica Miladinovic, Secretary
e-mail: pravna_pozlutaka@medianis.net
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II

INFORMATION
ON THE SUBJECT MATTER OF THE PUBLIC PROCUREMENT

1. Description of the subject matter of the public procurement
Subject of the public procurement is the procurement of goods: ballet dance floor –
white and black (public procurement ref no. 03/2015)
General procurement glossary code: 39531400 – flooring.
2. Public procurement procedure is being initiated in order to conclude a contract
Type and description of the subject matter of the public procurement is an integral part
of the bidding documentation.
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III
SPECIFICATION OF PUBLIC PROCUREMENT ITEMS
Detailed information about procured goods is presented in the Bid Form with
Specification of Goods (Form no. 5)
1. Delivery deadline

Delivery deadline cannot exceed 10 calendar days upon the day of signing the Agreement.
2. Place of delivery

The best bidder - supplier shall deliver the goods in question to the Purchaser’s address.
In case a foreign supplier is the best bidder, the date of the customs declaration
shall be considered the day of delivery.
3. Quality

The Purchaser has set the quality of goods they want to acquire in this public purchase
in the Specification.
In case the bidder shall offer goods below the acceptable level of quality, such bid shall be
refused as unsuitable and unacceptable.
The best bidder – Supplier shall guarantee quality and reliable execution of the deal in
question. The Purchaser has set the specification with regards to European standard in
compliance to the Law. Bidders shall submit valid proof that the product is assessed compliant to
the standards, issued by an authorized body (report on control of compliance, certificate, permit or
other appropriate documents).
4. Claim regarding quality

Any claim by the Purchaser regarding the quality and quantity of delivered goods must be
lodged in writing and delivered to the Supplier within 10 days since the day of delivery.
The supplier shall act on the lodged claim within 10 days after the claim has been submitted.
In case the supplier does not respond to the purchaser within the given deadline, it
will be considered that the supplier agrees with the claim.
The purchaser shall have the right to return the goods in question, in cases of lacks in
quality, and to have the said goods replaced with goods of quality agreed upon.
5. Warranty period

The warranty period guaranteed by bidders for the goods, which are the subject matter
of the agreement, has to be at least 60 months after the day of delivery.
During the warranty period, the Supplier shall remove all faults regarding the agreed
quality of delivered goods which have not resulted from unsuitable use, as well as all damages
caused by the saidfaults, at the his own expense and at the first written invitation from the
Purchaser. The Supplier shall have no responsibility for any damages or faults incurred due to
Force Majeure.
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IV
INSTRUCTIONS
TO BIDDERS ON HOW TO MAKE THE BID
1. Language

The Purchaser elaborates the bidding documentation and holds the proceedings in Serbian
language
The Purchaser has had the bidding documentation translated into English language bearing in
mind that the nature of the public procurement subject in regards to the market conditions shall
require participation of foreign bidders; therefore, their participation in the public procurement
procedure is thus enabled.
The bids shall be given in Serbian language (enclosed forms from the bidding
documentation in Serbian shall be submitted).
In case of dispute, the Serbian version of bidding documentation or bid shall be considered
relevant.
2. Purchaser’s special requirements regarding the manner of bid preparation

The bid shall be elaborated in such a manner that the bidder shall fill in the required
information into forms which are an integral part of bidding documentation.
It would be desirable that all documents in the bid are bound together and sealed,
thus preventing additional adding, taking out or replacement of pages without damage to
the paper or the seal.
3. Bid submission and deadline for bid submission

The bidder shall submit bid in writing in Serbian language in a closed envelope or box,
closed in such a way that it can be ascertained with confidence that it is being opened for the first
time at the time of bid opening.
The Purchaser shall indicate the time of reception, reference number and date of the bid,
in compliance to the order of submission of bids on the envelope or box in which the bid is
submitted.
In case the bid is submitted directly, the purchaser shall issue a receipt confirming the reception of
the bid to the bidder.

Period of validity of the bid cannot be shorter than 30 days after the bid-opening day.
Expenses incurred during preparation and submission of the bid shall be covered by
bidders, i.e. bidders cannot require compensation for those expenses from the Purchaser.
In case the public procurement procedure shall be cancelled due to reasons related to the
Purchaser, the Purchaser shall reimburse the expenses for producing a sample or model to the
bidder, if these were made in compliance with the technical specification given by the Purchaser,
and expenses for acquiring collateral, provided that the bidder requested reimbursement of these
expenses in its bid.
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4. Submission of bid
Bidder shall submit the bid either directly or by postal service.
In case the bidder shall submit the bid by postal service, the bidder should make sure that
the bid shall be received by the purchaser by the given date and hour deadline.
It shall not be allowed to submit bids electronically.
Bids shall be submitted to the following address: The Pupet Theatre of Nis, Boulevard dr
Zorana Djindjica 7 , 18000 Nis, Republic of Serbia, (Pozorište lutaka Niš, Bulevar dr Zorana
Đinđića 7, 18000 Niš, Republika Srbija) with the following note on the envelope “Offer: BALLET
DANCE FLOOR – DO NOT OPEN” (Public Procurement no. 03/2015), and on the back of the
envelope: bidder’s name, telephone number and address.
Bidders who choose to deliver their bids directly can do so in the office administration
secretary.
Any bid which shall not be received at the purchaser’s address within the given date and
hour shall be considered untimely.
The Purchaser shall send back all untimely submitted bids unopened, with a note that they
have been delivered late, upon finalisation of the public bid opening procedure.
5. Manners of making amendment, additions or withdrawal of a bid
A bidder bidder may change, add to or withdraw the bid within the given deadline for
bid submission.
Information about changes, additions or withdrawal of a bid, submitted within the given
deadline for bid submission, should be prepared, sealed, marked and delivered in accordance to the
given instructions for packaging, sealing and marking of a bid, with additional note on the front
side of the envelope/package, in which change/amendment/withdrawal of a bid is placed, stating
“izmena” (change), or “dopuna” (amendment) or “opoziv” (withdrawal) in respect of what the
envelope/package contains.
6. Bid opening
Public bid opening will take place on 14 jun 2015 at 13:00 h
Bid opening procedure is public and can be attended by any interested party. Only the
bidders’ authorised representatives can take active part in the public bid opening procedure.
Before the opening of bids procedure, bidders' representatives should present the document of
power of attorney to the Committee, regarding their taking part in opening of bids procedure,
properly verified with a stamp and signed.
7. Information regarding bidders and bidding
A bidder can submit only one bid.
A bidder who has made an individual bid cannot participate in a joint bid, as a
subcontractor, or in several joint bids at the same time.
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8. Subcontractor
A bidder shall indicate in a bid if implementation of the public procurement is going to be
partially done by a subcontractor.
In case a bidder indicates in a bid that partial implementation of procurement shall be
done by a subcontractor, the bidder shall also name the subcontractor, and in case the contract
between the purchaser and a bidder is closed, the subcontractor will be indicated in the contract.
If a bidder indicates in a bid that partial implementation of the public procurement is
going to be done by a subcontractor, the bidder shall also indicate percentage of the total value
of the procurement to be done by a subcontractor, which cannot exceed 50% as well as a portion
of the subject of the procurement which will be implemented through a subcontractor.
The bidder shall submit proof of eligibility for participation in the public procurement
procedure stipulated in article 75, paragraph 1, items 1–4 of the PPL for the subcontractors (in this
public procurement procedure, the Purchaser shall not demand that condition stipulated in article
75, paragraph 1, item 5 of the PPL shall be mandatory).
A bidder shall have sole responsibility towards the purchaser regarding implementation of
obligations in the public procurement procedure, i.e. execution of contracted obligations as per the
agreement, regardless the number of subcontractors.
At the subcontractor’s request, the Purchaser may transfer due payment directly to the
subcontractor for the part of the purchase implemented by the subcontractor. In such
case, the subcontractor shall send the written request to the purchaser asking for payment of due
and unpaid debts, with clear instructions (account no, tax identification number, company
registration number, etc.) and the proof that a percentage of the deal which had been given to the
said subcontractor in the public procurement has been finalised completely. The proof may be a
written document, certified with a stamp and signature by a person responsible on the
subcontractor’s side, which can unambiguously ascertain the percentage of implementation of the
purchase. The payment shall be made within the agreed deadlines.
In case there is a situation that due and unsettled payments to the subcontractors should be
requested, the purchaser shall approach the contracted bidder in writing to approve deadline for
payment in question. In case the contracted bidder shall renounce that the payment in question is
due, the purchaser shall pay the subcontractor when the conditions for payment according to the
agreement shall be fulfilled.
The contracted bidder shall not engage a subcontractor if the subcontractor has not been
listed in the bid. If this rule is not obeyed, the purchaser shall break the agreement and notify the
agency in charge of protection against unfair competition in writing about the action of the
contracted bidder.
The contracted bidder may engage a subcontractor not listed in the bid in case the listed
subcontractor has faced permanent difficulties, provided that the new subcontractor fulfils all
conditions for a subcontractor according to the bidding documentation and provided that the new
subcontractor shall get consent from the Purchaser.
9. Information on integral parts of a joint bid
A group of bidders can submit a joint bid. Each bidder from a group of bidders shall have
the obligation to fulfil mandatory conditions for participation in the public procurement procedure
stipulated in article 75, paragraph 1, items 1- 4 of the PPL, and the additional conditions have
to be fulfilled jointly (in this public procurement procedure, the Purchaser shall not demand
that conditionstipulated in article 75, paragraph 1, item 5 of the PPL shall be mandatory).
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In case a group of bidders shall submit a joint offer, an agreement between bidders from a
group indicating individual obligations within the group and towards the Purchaser regarding the
public procurement shall be an integral part of a joint bid, mandatory information in a group bid
shall be the following:
1) A member of a group who will be the leader, i.e. the member who shall submit the bid and
who will represent the group of bidders in contacts with the purchaser;
2) The bidder who will sign the agreement on behalf of the group of bidders;
3) The bidder who shall provide the collateral on behalf of the group of bidders;
4) The bidder who will issue the invoice;
5) The account to which payment will be made;
6) Liability of each individual bidder from the group regarding implementation of the
contract;
7) All bidders in a group of bidders shall have unlimited joint responsibility towards the
purchaser. purchaser.
The purchaser may not demand the group of bidders to join into a formal organisation in order
to bid as a group.
10. Requirements regarding manners and conditions of payment
The payment shall be made immediately upon the delivery, upon submission of the
invoice and certification by the purchaser’s authorized person that the goods in question have been
delivered.
11. Currency
Bidders shall give the prices in their bids in Euros.
The Records on Bid Opening shall indicate the prices calculated into dinars according to the
medium exchange rate of Euro issued by the National Bank of Serbia on the day of bid opening.
Price per unit shall contain all basic elements of the structure of the price, in such a way that
the offered price shall cover all costs the bidder shall have in the implementation of the
procurement.
In cases of abnormally low price, the purchaser shall act according to the Article 92 of the
Law on Public Procurement.
The Purchaser shall not consider possibility of price increase.
The Agreement shall indicate the price given in Euros (because of the nature of the
subject of the public procurement). In case the best bidder shall be from the country,
calculation into dinars shall be done according to the middle exchange rate of Euro issued by the
National Bank of Serbia on the day of payment.
12. Deadline for decision-making regarding contracting
Decision on contracting shall be issued within 10 days after the day of public bid opening.
13. Additional information and clarifications regarding bid preparation
Interested parties may ask for additional information or clarifications regarding bid
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preparations in writing, 5 days before the deadline expiry for bid submission at the latest.
The Purchaser shall respond in writing to the interested party within three days after the
reception of request and at the same time, the Purchaser shall post such information on the Public
Procurement Portal and on the Publisher’s webpage.
Requests for additional information or clarifications can be sent via post office at the
Purchaser’s address (above), or they can be delivered directly to the office 55.11, via telefax at +
381 18 253 962 , or by electronic mail at
A request should be labeled with, “Objašnjenja – javna nabavka broj 03/2015 (ballet
dance floor)” (Clarifications – Public Procurement 21/2014 (ballet dance floor).
Requests may be sent every working day, during the working hours of the Nis
Puppets Theatre (9:30 – 15:30h – working hours of the Administration Department).
14. Additional clarifications, inspection and acceptable corrections
The Purchaser may ask for additional clarifications from a bidder which will serve to
clarify, assess and compare bids, and the Purchaser may check information (have an insight) with a
bidder or a subcontractor.
With a bidder’s consent, the Purchaser may correct calculation mistakes noticed during
bid assessment after the bid opening procedure.
In case there are discrepancies between price per unit and total price, the price per unit
will be taken into consideration.
In case a bidder does not consent to correction of calculation mistakes, the Purchaser shall
consider such bid unacceptable.
15. Criterion for contracting
Decision on contracting shall be made according to the criterion of the lowest price offered.
16. Bids with same price offered
In case there are two or more bids with the same price offered, the Purchaser shall select the bid
with shorter delivery period. In case two or more bidders shall offer the same price and the same delivery
deadline, the Purchaser shall select the bid with longer warranty period. In case two or more bidders offer
the same price, same delivery deadline and same warranty period, the Purchaser shall select the bid which
was submitted first.

17. Negative references
The Purchaser shall reject a bid if it possesses evidence that, over the previous three years,
in a public procurement procedure the bidder has:
o Directly or indirectly gave, offered or promised some benefit or tried to find out confidential
information,
o Or exerted any kind of influence on the Purchaser’s procedure in the course of the public
purchase;
o Acted contradictory to the injunction from Article 25 of the Law;
o Violated competition;
o Supplied false data in bid, or unjustifiably refused to sign a public procurement contract
after it had been awarded to it;
o Refused to supply evidence and collateral to which it has previously committed in the bid
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The Purchaser will reject a bid where it possesses evidence that the bidder did not fulfil its
obligations under the previously awarded public procurement contracts that related to the same
subject of procurement, over a period of previous three years.

The evidence referred to in Paragraphs 1 and 2 of this item of the Bidding Documentation may
be:
o Final court decision or final decision of another competent body;
o Document on executed collateral for securing the fulfilment of obligations in public
procurement procedure or contractual obligations;
o Document on the paid contractual penalty;
o Complaint from users, where these were not rectified within the contracted deadline;
o Statement on termination of contract due to failure to observe essential contractual elements,
given in the manner and under conditions prescribed by the law governing contracts and
torts;
o Evidence on having commissioned the persons not named in bid, to implement public
procurement, contract as subcontractors or members of the group of bidders;
o Contract on employment, contract on engagement or any other written document that
corroborates that the person who participated in the public procurement procedures or
persons related to him, have been employed by the supplier or the person related to the
supplier, over a period of two years after their employment with the purchaser shall cease, in
case the total value of contract awarded to the supplier over the last year before the person
stopped working for the purchaser have exceeded 5% of total value of all contracts the
purchaser has concluded in that period;
o Evidence that the bidder has sent back the unsigned contract on public purchase to the
purchaser or a written document where bidder refuses to sign the contract, after he has been
awarded it in the public procurement procedure;
o Evidence that the bidder has not submitted the collateral to which he has previously
committed in his bid;
o Document as evidence that both the purchaser and the bidder are in court or arbitrage
procedure as a result of their failing to fulfil obligations from previous public procurement
procedures or on the basis of failing to fulfil commitments from previously concluded
contracts on public purchase.
The Purchaser may refuse a bid in case he possesses a final court decision or a final decision
regarding the procedure he has implemented or the contract another purchaser has concluded if the
subject of the public procurement is the same.
The Purchaser shall refuse a bid from bidder from the Public Procurement Administration’s list
of negative references as unacceptable if the subject of the public procurement is the same as the
one for which the bidder received negative references.
18. Request for the protection of rights
A person who has an interest in contracting in the public procurement procedure can
submit the request for the protection of rights.
Request for the protection of rights can be submitted at any point during the public
procurement procedure, regarding any activity of the purchaser.
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In case the request for the protection of rights challenges the type of proceeding, contents
of the invitation or the purchaser’s bidding documentation, the request for the protection of rights
can be submitted 3 days before the deadline for bid submission expires at the latest. In such a case,
bids that were submitted in a timely manner to the purchaser shall not be returned to bidders. Upon
decision on contracting, deadline for submission of the request for the protection of rights shall
be 5 days after the decision has been received.
Request for the protection of rights shall be submitted to the Republic Commission, and
shall be submitted to the purchaser directly or by registered mail with delivery receipt.
Copy of the request for protection of rights shall be simultaneously submitted to the
Republic Committee by the person who files such a claim.
The bidder who files a claim regarding the protection of rights shall pay a mandatory tax to
account no. 840-742221843-57, payment code 253, reference no. 9750-016; purpose: Republic
administrative tax; payee: Budget of the Republic of Serbia; and to deliver the receipt issued by the
economic entity (bank or post office) in order to prove that the payment of mandatory tax has been
made.
The receipt must contain a clear stamp of the bank (post office) and signature of
authorized person with visible date of payment and clearly indicated reference number of the public
procurement which is the subject of the request.
The Purchaser shall sign the Agreement with the selected bidder after the deadline for
submission of the Request for the Protection of Rights expires.
19. Information to bidders regarding contracting
The Purchaser shall sign the agreement on the public procurement with a bidder who won
the contract within eight days after the deadline for submission of the request for protection of
rights expires.
20. Follow up on implementation of the contract
Follow up and monitoring of contracted obligations shall be the responsibility of Danica
Miladinovic, Secretary of The Puppet Theatre of Nis.
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V
CONDITIONS FOR PARTICIPATION IN THE PUBLIC PROCUREMENT
PROCEDURE
(Article 75 and 76, Public Procurement Law)
AND INSTRUCTIONS HOW TO PROVE ELIGIBILITY
(Article 77, Public Procurement Law)
Bidder in a public procurement procedure must prove the following:
No. Conditions
I – Compulsory Conditions (Article 75, Paragraph 1, PPL)
1.

1) The bidder is registered with the competent authority, i.e. entered in the appropriate register;
2) The bidder or his legal representative have not been convicted for any criminal act as members of an
organized criminal group; they have not been convicted for commercial criminal offence, criminal offence
against environment, criminal offence of offering or receiving bribe, criminal offence of fraud;
3) The bidder has not been prohibited from performing economic activity by any measure in force at the
time of publishing tender notice and/or call for competition;
4) The bidder has paid due taxes and other public charges in accordance with laws of the Republic of Serbia
or a foreign country if its registered address is in territory of another country;
Proof for a legal person:
Proof for an entrepreneur:
Proof for a physical person:

No.

Filled in, signed and stamped Statement on Eligibility, which is an
integral part of bidding documentation.
Filled in, signed and stamped Statement on Eligibility, which is an
integral part of bidding documentation.
Filled in, signed and stamped Statement on Eligibility, which is an
integral part of bidding documentation.

Condition
II – CONDITION (Article 75, para 2, LPP)
The bidder has fulfilled obligations under applicable legislation concerning safety at work, employment and
working conditions and protection of environment.
*The condition regarding intellectual property is not applicable since the pp subject matter are dance floors.
Proof for a legal person:
Proof for an entrepreneur:
Proof for a physical person:

Filled in, signed and stamped Statement by the bidder which is an
integral part of bidding documentation, namely
The Statement on Fulfilment of Obligations under Applicable Legislation
concerning safety at work, employment and working conditions,
protection of environment (Form 3)
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III – ADDITIONAL REQUIREMENT (Article 76, Paragraph 2, PPL)
1) Business capacity
The Bidder shall prove that in period 2012, 2013 and 2014, he has concluded and executed at least 3
contracts with 3 different purchasers for the subject matter of ballet dance floor for halls of establishments
where professional ballet ensembles, which dance classical ballet, are active.
Proof for a legal person:
Filled in, signed and stamped Statement on Fulfilment of
requirements, which is an integral part of bidding documentation.
Proof for an entrepreneur:
Filled in, signed and stamped Statement on Fulfilment of
requirements, which is an integral part of bidding documentation.
Proof for a physical person:
Filled in, signed and stamped Statement on Fulfilment of
requirements, which is an integral part of bidding documentation.

Bidder shall inform the Purchaser, in writing and without delay, of any change concerning fulfilment of
requirements in the public procurement procedure, which occurs before the decision is made or the contract
awarded, or during the public procurement contract validity, and shall document such change in the prescribed
manner.
A bidder shall not have the obligation to submit information publicly displayed on a webpage of a
competent authority if they indicate the webpage where the required information (proof) is publicly presented.
Proof of fulfilment of conditions may be submitted in uncertified copies, however, before the decision
making on contracting, the Purchaser may ask the bidder, whose bid has been assessed as best according to the
report of the Public Procurement Committee, to submit the original documents or certified copies of all
or of individual proofs.
If the bidder does not supply the original or certified copy of necessary documents, within the given and
appropriate deadline, the Purchaser shall refuse his offer as unacceptable.

Page 46

STATEMENT
ON THE MANNER OF BIDDING

In the public procurement of goods: ballet dance floor – white and black (JNMV no.
03/2015), I shall act in the following manner:
I) Bid individually:
II) Bid jointly:
-

Together with the following members of a group of bidders:

Leader of the group: _______________________________________________________
Member of the group: _______________________________________________________
Member of the group: _______________________________________________________

Therefore, with the bid we enclose the Agreement, signed by the members of the group
which stipulates obligations between the members of the group and towards the purchaser
regarding implementation of the public procurement, in accordance to the bidding documentation.
III) Bid with subcontractor:
1st subcontractor
2nd subcontractor

Note: select the manner of bidding – circle: I or II or III.

DATE

AUTHORIZED PERSON
STAMP
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INFORMATION ABOUT THE BIDDER

Business name or acronym

Street and no.
Address
of the main office

Town
Municipality

Bidder’s identification or registration
number
Tax identification number
Authorised person
Contact person
Telephone no.
Fax no.
Email:
Account - Bank

The form should be filled in by a bidder who acts individually or with subcontractor.
In case of other manner of bidding in the procedure, it is not necessary to submit this form.

DATE

AUTHORIZED PERSON
STAMP
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INFORMATION ABOUT A MEMBER OF A GROUP OF BIDDERS – LEADER
Business name or
acronym

Street and no.
Address
of the main office

Town
Municipality

Bidder’s identification or registration
number
Tax identification number
Authorised person
Contact person
Telephone no.
Fax no.
email:
Account - Bank
The form should be filled in case of a joint bid.
In case of other manner of bidding in the procedure, it is not necessary to submit this form

DATE

AUTHORIZED PERSON
STAMP
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INFORMATION ABOUT A MEMBER OF A GROUP
Full business name of an
economic entity
Acronym
Street and no.
Main office

Town
Municipality

Authorised person
Contact person
Telephone no.
Fax no.
Email
Account no.
Bank
Bidder’s identification or registration number
Bidder’s tax identification number
Address for purchaser’s letters

The form shall be submitted in case of a joint bid.
In case of other manner of bidding in the procedure, it is not necessary to submit
this form. The form may be copied in case there are several members in the group.

DATE

AUTHORIZED PERSON
STAMP
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INFORMATION ABOUT SUBCONTRACTOR

Business name or acronym

Street and no.
Address
of the main office

Town
Municipality

Identification or registration number
Tax identification number
Authorized person
Contact person
Telephone no.
Fax no.
email:
Account - Bank
The form shall be submitted in case of a bid with subcontractor(s).
In case of other manner of bidding in the procedure, it is not necessary to submit
this form. The form may be copied in case there are several subcontractors.

DATE

AUTHORIZED PERSON
STAMP
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STATEMENT
OF THE BIDDER THAT THEY DO NOT BID WITH A SUBCONTRACTOR

In the procedure of public procurement of goods: ballet dance floor – white and black
(JNMV no. 03/2015), we declare that we do not bid with a subcontractor.

The form shall be filled in, signed and stamped by:
- Bidder who bids individually;
- Leader in the joint bid, in case the group of bidders does not bid with a subcontractor.
In case of other manner of bidding in the procedure, it is not necessary to submit this form.

Date

AUTHORIZED PERSON
STAMP
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Form no. 1

STATEMENT
ON INDIVIDUAL BID

Hereby, I
(business name or acronym)

confirm, with full material and criminal liability, that we bid individually, without agreement
with other bidders or interested parties.

DATE

AUTHORISED PERSON
STAMP
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Form no. 2

STATEMENT
Under full criminal and material liability, we declare that we fulfil all conditions
stipulated in articles 75 and 76, of the Law on Public Procurement (Official Gazette of the
Republic of Serbia, no. 124/2012), namely:
1) We are registered with the competent authority, i.e. entered in the appropriate register;
2) We, the bidder or our legal representative have not been convicted for any criminal act as
members of an organized criminal group; we have not been convicted for commercial criminal
offence, criminal offence against environment, criminal offence of offering or receiving bribe,
criminal offence of fraud;
3) The bidder has not been prohibited from performing economic activity by any measure in force
at the time of publishing tender notice and/or call for competition;
4) The bidder has paid due taxes and other public charges in accordance with laws of the
Republic of Serbia or a foreign country (if its registered address is in territory of a foreign country);
5) In period 2012, 2013 and 2014, the bidder has concluded and executed at least 3 contracts with
3 different purchasers for the subject matter of ballet dance floor for halls.

DATE

AUTHORISED PERSON
STAMP
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Form no. 3

STATEMENT
ON FULFILMENT OF OBLIGATIONS UNDER APPLICABLE LEGISLATION

Hereby, we
(business name or
acronym)
declare, under full material and criminal liability, that we have fulfilled obligations stipulated in
applicable legislation concerning safety at work, employment and working conditions, protection
of environment.

*The condition regarding intellectual property is not applicable since the public procurement
subject matter is procurement of dance floors.

DATE

STAMP
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AUTHORISED PERSON

Form no. 4

FORM
ON EXPENSES INCURRED IN BID PREPARATION

A bidder may present total amount and structure of expenses incurred during bid
elaboration within the bid.
Expenses concerning preparations and submission of a bid shall be covered by a bidder
exclusively, the bidder can not request reimbursement of such expenses from the purchaser.
In case the public procurement procedure shall be cancelled due to reasons related to the
purchaser, the purchaser shall reimburse to the bidder the expenses for producing a sample or
model, if these were made in compliance with the technical specification given by the purchaser,
and expenses for acquiring collateral.
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Total amount of expenses:

Note: The chart may be copied if necessary.

Date

AUTHORISED PERSON
STAMP
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Form no. 5
THE BID FORM
Based on the Invitation to Bid in the public procurement of goods: ballet dance floor – white and
black (PP no03/2015), we submit the bid as follows (circle the manner of bidding):
1. Individually

2. With a subcontractor

3. In a group of bidders (joint bid)

2. GENERAL INFORMATION ON BIDDER WHO BIDS INDIVIDUALLY
Bidder:
Address:
Authorised person/ Person who signs the
contract:
Tax Id.No:
Identification/registration number:

* to be filled in by bidder who bids individually
2. GENERAL INFORMATION ON BIDDER WHO BIDS WITH A SUBCONTRACTOR
Bidder:
Address:
Authorised person/ Person who signs the
contract:
Tax Id No:
Identification/registration number:
Subcontractors / list names and
addresses of all subcontractors:

1.
2.
3.
4.

* * to be filled in by bidder who bids with subcontractor(s)
3. GENERAL INFORMATION ON MEMBERS IN THE GROUP OF BIDDERS
(JOINT BID)
1.Bidder – authorised member of the
group:
Address:
Authorised person:
TIN:
Identification/registration number:
2. Bidder – member of the group:
Address:
Authorised person:
TIN:
Identification/registration number:
3. Bidder – member of the group:
Address:
Authorised person:
TIN:
Identification/registration number:

* to be filled in by members of the group of bidders (joint bid)
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INFORMATION ABOUT THE BID
I – PRICE
BALLET DANCE FLOOR – WHITE AND BLACK
The dance floor has to be perfectly flat, very durable, resistant to dancer’s jumps, suitable for both tranquil dancing and for incessant
dancing jumps.

Description

Made of inflammable material assording to the standards together with the certificate at manufactures
Two-side- black and white
Twickless minimum
Weight minimum
Leught at a roll minimum
Total area
Witdlh at a roll minimum
Laces to be sticked for bath colours – witdth minimum
Laces to be sticked for bath colours – length minimum

1,2 mm
1600 g/m/2
10m
100m2
200cm
5cm
100m
TOTAL (A+B):
VAT:
GRAND TOTAL:
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II - Payment manner :

III - Delivery deadline :
IV – Warranty period :
Percentage of delivery
through
subcontractor(s):

The purchaser shall make the payment for goods, which are the subject matter of the
Agreement, immediately upon the delivery, upon submission of the invoice and
certification by the purchaser’s authorised person that the goods in question have been
delivered
Within
(maximum 10 days) since the day of signing of the Agreement.
months (minimum 60 months) after the date of delivery.

%.

days (minimum 30 days) after the day of public bid opening.

Bid validity period

DATE

AUTHORISED PERSON
STAMP

*A note by the Purchaser: The Purchaser is exempt from payment of customs duty for the goods
which are the subject matter of this public purchase procedure;
** A note by the Purchaser: Price per unit has to consist of all basic elements of price structure
in order to have the offered price cover all expenses the bidder shall have in implementation of
the procurement
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VI
MODEL OF THE AGREEMENT
Bidders shall sign and certify with their stamp the last page of this Model of the Agreement.
In case they do not sign and certify with the stamp on the last page of this Model of the
Agreement, their bid shall be refused as unacceptable.

Page 60

MODEL OF THE AGREEMENT

Signed on
3.

2015 between the contractual parties:

The Puppet Theatre of Nis, Republic of Serbia, Boulevard Dr Zorana Djindica 7, Tax
identification number (PIB) no. 101858075, identification number 07227191, represented by
Ivana Savic Manager (hereinafter: the Purchaser);
and

4.
Manager
Note:

, with the main office at
, PIB no.
, identification number
, Manager (hereinafter: the Supplier).

, address
, represented by

The contractual party - the Supplier shall be the supplier who bids
individually or bids with subcontractor or is the leader in the group of
bidders or the bidder who shall sign the contract on behalf of the group of
bidders.

OPENING PROVISIONS
Article 1

The contractual parties hereby declare:
o That the Purchaser, based on the Law on Public Procurement (Official Gazette of RS,
no. 124/2012) has performed the low-value public procurement procedure for procurement
of goods under reference number 03/15 with subject matter of purchase of the following
goods: ballet dance floor, white and black;
o That the Purchaser has on the day__________ (to be filled in by the Purchaser) issued
invitation to bid at the Public Purchaser Portal and on the Purchaser's webpage and that the
public procurement procedure;
o That the Supplier submitted the (joint/with subcontractor) bid no. (to be taken from the
bid), which fully corresponds to specifications stipulated in the Bidding Documentation,
which is enclosed to the Agreement and represents an integral part of the Agreement;
o That the Purchaser selected the Supplier as best bidder according to the Decision on
Contracting No. (to be filled in by the Purchaser) for procurement in question;
o That the Purchaser concludes this Agreement based on the article 112 of the Public
Procurement Law;
o That the Supplier shall entrust partial execution of conttractual as per the Agreement to
Subcontractor (to be filled in by the Purchaser).
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SUBJECT MATTER OF THE AGREEMENT:
Article 2

Subject matter of the Agreement is procurement of goods: ballet dance floor, white and
black, specifically:
(the specification will be taken from the bid).
PRICE AND PAYMENT MANNER:
Article 3

Contracted price for goods from Article 2 of the Agreement is (will be taken from the
bid) EUR without VAT, the price (written in words, will be taken from the bid) (to be filled in by
the Purchaser). (In case a local bidder shall be the best bidder, the price from paragraph 1 of the
Article shall be calculated into dinars according to the medium exchange rate of Euro issued by
the National Bank of Serbia on the day of payment).
VAT shall be paid by the Purchaser.
The Purchaser shall not take into consideration the possibility of increase in price.
Prices for the goods shall be calculated based on the price per unit, according to
calculation of actually delivered goods.
The purchaser shall make the payment for goods, which are the subject matter of the
Agreement, immediately upon the delivery, upon submission of the invoice and certification
by the purchaser’s authorised person that the goods in question have been delivered.
PAYMENT MANNER:
Article 4

The supplier shall deliver the goods stipulated in Article 2 of the Agreement, within (will
be taken from the bid – 10 days at the longest) calendar days upon the day of conclusion of the
contract.
The supplier shall deliver the goods to the purchaser’s address.
(In case a foreign bidder is the best bidder, paragraph 2 of this article shall state: “The
contractual parties agree that the day of delivery shall be considered the date of customs
declaration”).
The supplier shall pack the goods in a manner which will protect the goods during
transportation, as well as from the elements.
SUPPLIER’S OBLIGATIONS
Article 5

The Supplier shall guarantee quality and reliability of implementation of the contracted deal.
AGREEMENT REALISATION
Article 6

Follow up and monitoring of contracted obligations shall be the responsibility of Danica
Miladinovic.
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CLAIM REGARDING QUALITY:
Artical 7

Any claim by the Purchaser regarding the quality and quantity of delivered goods must be
lodged in writing and delivered to the Supplier within 10 days since the day of delivery.
The supplier shall act on the lodged claim within 10 days after the claim has been submitted.
In case the supplier does not respond to the purchaser within the given deadline, it
will be considered that the supplier agrees with the claim.
The purchaser shall have the right to return the goods in question, in cases of lacks in
quality, and to have the said goods replaced with goods of quality agreed upon.
WARRANTY PERIOD
Article 8

The warranty period guaranteed by the bidder for the goods which are the subject matter
of the agreement, is (will be taken from the bid) months (at least 60 months) after the day of
delivery.
Article 9

During the warranty period, the Supplier shall remove all faults regarding the agreed
quality of delivered goods which have not resulted from unsuitable use, as well as all damages
caused by the said faults, at the his own expense and at the first written invitation from the
Purchaser.
The Supplier shall have no responsibility for any damages or faults incurred due to
Force Majeure.
CHANGE OF INFORMATION
Article 10

The Supplier shall inform the Purchaser, in writing and without delay, of any change
concerning mandatory eligibility requirements stipulated in article 77 of the Law on Public
Procurement, and shall document such change in the prescribed manner.
TRANSITIONAL AND CLOSING PROVISIONS
Article 11
Any pertaining issues not covered in this Agreement, shall be the subject of stipulations
of the Law on Obligations.
Article 12

Any changes and additions to this Agreement shall be valid only if given in writing and
with consent from both contractual parties.
Article 13

The Agreement shall be considered valid on the day of signing of both contractual parties.
Each contractual party can break the Agreement unilaterally in cases when the other party
fails to fulfil its contractual obligations or fulfils its contractual obligations in untimely manner.
The contractual party which shall break the contract shall inform the other party in writing.
The Agreement shall be considered broken upon expiry of a 15-day deadline after the day of
submission of the written notice.
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Article 14
The contractual parties shall resolve any potential disagreements, difficulties and problems
pertaining to the Agreement by reaching mutual agreement, by following the principle of appreciation of
interests of the other contractual party.
In case a mutual resolution to the problem is not found, a court in Nis all have the jurisdiction.
Article 15
The Agreement has been made in 6 (six) identical copies, each contractual party shall keep 3 (three)
copies.

FOR THE SUPPLIER

FOR THE PURCHASER

Acting General Manager, Ivana Savić

*Note by the Purchaser: The bidder shall sign and stamp the last page of the Model of the
Agreement.
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