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На основу члана 61. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012), Правилника
о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова (''Сл. гласник РС'' бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале
вредности број 18/2020 од 14.01.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале
вредности број 19/2020 од 14.01.2020. године припремљена је конкурсна документација број 21/2020 од
14.01.2020. године за јавну набавку УСЛУГЕ – Извођење позоришне представе „Како и зашто

убити мужа “ ЈНМВ бр. 01/2020
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
(1) Назив, адреса и интернет страница наручиоца
Наручилац је КЦ''Хаџи Рувим'' , Војводе Мишића 2. 14224 Лајковац.
Интернет страница је www.kclajkovac.rs
(2) Врста поступка јавне набавке
Јавна набавка бр. ЈНМВ 01/2020 се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са
Законом о јавним набавкама («Службени гласник Републике Србије», бр. 124/2012).
(3) Предмет јавне набавке (добра, услуге или радови)
Предмет јавне набавке мале вредности бр 01/2020 – Извођење позоришне представе „Како и
зашто убити мужа “ је набавка услуге.
(4) Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци или оквирног споразума.
Поступак јавне набавке мале вредности се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
(5) Контакт (лице или служба)
Лица за контакт су Зорица Гавриловић и Слађана Пажиновић, тел. 014/3431-176, Факс: 014/3431-176,
адреса електронске поште: kclajkovac@open.telekom.rs
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
(1) Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка услуге Извођење позоришне представе
„Како и зашто убити мужа “ је набавка услуге. ЈНМВ бр. 01/2020

Назив и ознака из општег речника набавке је шифра: 92312110 услуге позоришне продукције.
Опис партије уколико је јавна набавка обликована по партијама, назив и ознака из општег
речника набавке
Јавна набавка НИЈЕ обликована по партијама

Основне захтеване карактеристике које су предмет набавке.

Како и зашто убити мужа

ТЕКСТ И РЕЖИЈА: РАДЕ ВУКОТИЋ
ГЛУМЦИ: НАТАША АКСЕНТИЈЕВИЋ и ПЕЂА ДАМЊАНОВИЋ
Као логичан наставак БРАЧНОГ КАБАРЕА који је одушевљавао публику својом темом
КАКО И ЗАШТО УБИТИ СУПРУГУ наметнула се тема КАКО И ЗАШТО УБИТИ МУЖА!
Подстакнут бурним реакцијама нежног пола, чак и оптужбама на мушки шовинизам,
писац Антонио Амури написао је нови приручник намењен супругама које су успеле да
преживе излазак претходног. У њему ће жене успети да пронађу на који тип супруга су
осуђене, са подробним објашњењем понашања и маштовитим препорукама за
уклањање. Ту ће се наћи различити типови супруга од кућног мајстора, хипохондра,
сексуалних манијака, размажених кретена...јер употребљаваног мужа ваља савесно
уклонити зато што је супруг увек врло тражена роба - увек постоји категорија
незбринутих, романтичних и жељних жена које су спремне да разведеног узму као
новог. Жене би требале да буду солидарне па да на тржиште не пуштају артикле с
којих је скинута регистарска таблица.
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III УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи следеће податке о захтевима наручиоца у погледу
садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке
1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена
Понуда мора бити састављена на Српском језику.
2. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора да буде сачињена
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део,
понуђачи попуњавају читко или на рачунару, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом
оверава.
3. Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом за
подношење понуда.
Понуда се сматра благовременом ако је Наручиоцу поднета до 21.01.2020. године до 12:00 часова.
Понуђачи подносе понуду поштом на адресу: КЦ“Хаџи Рувим“, улица Војводе Мишића бр.2,
14224 Лајковац, или се предаје лично на исту адресу.

Понуда се доставља у писаном облику, у затвореној коверти овереној печатом на којој је на
предњој страни написан текст: „НЕ ОТВАРАТИ - Понуда за јавну набавку мале вредности
Извођење позоришне представе „ Како и зашто убити мужа “ ЈНМВ 01/2020.
На полеђини коверте обавезно назначити назив и име понуђача, адресу понуђача, број телефона и име
контакт особе.
Све неблаговремене понуде, Комисија за спровођење поступка јавне набавке Наручиоца ће, по
окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете
неблаговремено.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
4. Партије
Предметна јавна набавка није обликована у више целина (партија).
5. Понуда са варијантама
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
6. Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона
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.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
7. Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и евентуалних
других околности од којих зависи прихватљивост понуде
7.1. Рок плаћања се рачуна од дана пријема рачуна, који испоставља понуђач на основу документа којим
је потврђена испорука услуга.
Плаћање ће се извршити у року који одреди понуђач у својој понуди а који не може бити дужи од 45
дана од дана пријема рачуна.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
7.2. Захтеви у погледу рока, начина и места испоруке
Рок испоруке услуга је 29.01. 2020.године.
Место испоруке је КЦ“Хаџи Рувим“; Војводе Мишића 2. 14224 Лајковац
7.3. Захтев у погледу квалитета
Квалитет услуге мора бити у складу са захтеваним карактеристикама и описима датим у оквиру
конкурсне документације као и стандардима за ту област.
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8. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди
Цене у понуди (укупна и јединичне) морају бити исказане у динарима, без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92.
Закона о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра
меродавним.
9. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне
аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о
пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада
и сл, а који су везани за извршење уговора о јавној набавци у случају јавних набавки код
којих је позив за подношење понуде објављен на страном језику
Позив за подношење понуде није објављен на страном језику.
10. Посебни захтеви, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података које
наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче
Не постоје посебни захтеви у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља
понуђачима на располагање.
11. Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, уз напомену да се комуникација у поступку
јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин
одређен чланом 20. овог закона.
12. Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после
отварања понуда и вршити контрола код понуђача
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 .
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.
13. Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања, у случају спровођења
преговарачког поступка
Како је предметни поступак - поступак јавне набавке мале вредности, не постоје елементи о којима ће
се преговарати.
14. Врсту критеријума за доделу уговора, све елементе критеријума на основу којих се
додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изражени, као и методологију за
доделу пондера за сваки елеменат критеријума која ће омогућити накнадну објективну
проверу оцењивања понуда
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
15. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији
када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом Наручилац ће извршити
доделу уговора на тај начин што ће изабрати понуду понуђача која је прва пристигла.
16. Обавештење о томе да је понуђач или кандидат дужан да при састављању своје понуде
наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
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запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац
права интелектуалне својине
Понуђача је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.
Понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
17. Обaвeштeњe дa нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних
прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине
трећих лица, сноси понуђач.
18. Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача и навођење
броја рачуна на који је подносилац захтева приликом подношења захтева дужан да уплати
таксу одређену Законом
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу на следећи рачун:
Текући рачун: 840-742221834-57, Модел: 97, Позив на број: ЈНМВ 01/2020
Прималац: буџет Републике Србије; Износ: 40.000,00 динара
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или
конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније
седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и
квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања.
У случају подношења захтева за заштиту права из става 3. овог члана долази до застоја рока за
подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о
признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је
десет дана од дана пријема одлуке, а у случају јавне набавке мале вредности је пет дана од дана пријема
одлуке.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке
ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока
за подношење захтева из става 3. овог члана, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева
знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
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 за заштиту права.
19. Обавештење да ће уговор бити закључен у року од пет дана од истека рока за подношење
захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из члана 112. став 2.
Закона, навести рок у којем ће бити закључен уговор о јавној набавци.
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.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да
закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
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IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Право учешћа у поступку јавне набавке има свако заинтересовано лице које имa интерес да
закључи конкретан уговор о јавној набавци.
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да испуњава обавезне услове за учешће у
поступку јавне набавке у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама.
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да испуњава додатне услове за учешће у
поступку јавне набавке у складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама на начин одређен у
конкурсној документацији.
IV. 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
IV. 1. 1. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних 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
односно слања 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;
5) потписан и оверен уговор између понуђача и уметника о заступању или доказ да је понуђач
власник тражене представе.
IV. 1. 2. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да испуњава додатне услове за учешће у
поступку јавне набавке у погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета, за
оцену способности понуђача за извршење уговора о јавној набавци:
1) Услов: да понуђач располаже са неопходним пословним капацитетом: - да је у
претходне 3 обрачунске године (2017, 2018 и 2019.) остварио пословни приход по
основу услуга која су предмет ове јавне набавке у износу од минимум 2.000.000,00 динара (без ПДВ-а).
IV. 2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
IV. 2.1. Доказивање испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из члана
75. Закона
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама понуђач може испуњеност свих или појединих
услова (осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона) доказати достављањем изјаве којом под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне и додатне услове утврђене
конкурсном документацијом.
Испуњеност обавезних услова који су наведени у делу IV. 1. 1. под тачком 1) до 4) понуђач доказује
писаном ИЗЈАВОМ датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу која чини
саставни део конкурсне документације.
Изјава се подноси на обрасцу изјаве која чини саставни део конкурсне документације, која се попуњава,
потписује од стране одговорног лица понуђача и оверава печатом.
IV. 2.2. Доказивање испуњености додатних услова за учешће у поступку јавне набавке из
члана 76. Закона на начин одређен у конкурсној документацији.
1) Услов: да понуђач располаже са неопходним пословним капацитетом: - да је у
претходне 3 обрачунске године (2017, 2018 и 2019. ) остварио пословни приход по основу
услуга која су предмет ове јавне набавке у износу од минимум 2.000.000,00 динара (без ПДВ-а).
Доказ потписана и печатирана изјава бр.IX (став 5).
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V. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. ___________ од ___________ 2020. године, за јавну набавку услуге
– Извођење позоришне представе „ Како и зашто убити мужа “ ЈНМВ бр. 01/2020
1) Општи подаци о понуђачу:
Пословно име или скраћени назив из
одговарајућег регистра
Адреса седишта
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број (ПИБ)
Име особе за контакт
Телефон/факс
Електронска адреса (e-mail):
Број рачуна понуђача и назив банке:
2)Рок важења понуде
Рок важења понуде износи _____ дана од дана отварања понуда. (не краћи од 30 дана од дана
отварања понуда)
3)Укупна цена услуга
укупна цена услуга износи ____________________________________ динара, без ПДВ-а.
4)Остали подаци ( рок испоруке добара, гарантни рок, место испоруке, рок и услови плаћања)
Рок испоруке услуге износи ______ дана од дана закључења уговора (не дужи од 15 дана)
Место испоруке услуге је КЦ „Хаџи Рувим“;Војводе Мишића 2. 14224 Лајковац)
Рок плаћања износи _________ дана од дана пријема рачуна

место .................
датум .................

М. П.

Референце се односе на испоручене услуге

потпис овлашћеног лица

УКУПНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА БЕЗ ПДВ

___________________________________________________
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VI МОДЕЛ УГОВОРА – Извођење позоришне представе „ Како и зашто убити мужа “
БР ЈНМВ 01/2020
Закључен између:
1. Наручиоца КЦ“Хаџи Рувим“, са седиштем у Лајковцу, улица Војводе Мишића бр. 2, коју
заступа директор Снежана Шкорић, (у даљем тексту: Наручилац), и
2. ________________________________ са седиштем у ............................................,
улица ......................................., кога заступа директор ....................
.........................
даљем тексту: Добављач),

Подаци о Наручиоцу

Подаци о Добављачу

ПИБ:

ПИБ:

Матични број:
Број рачуна:

101343047

Матични број:

17031694

Број рачуна:

840-861664-89

Телефон:

014/3431-176

Телефон:

Телефакс:

014/3431-176

Телефакс:

Е-mail: kclajkovac@open.telekom.rs

Е-mail:

Основ уговора:
Број ЈНМВ и датум упућивања позива
понуђачима и објављивања на Поталу јавних
набавки и на интернет страници Наручиоца

ЈНМВ бр. 01/2020, позив упућен
понуђачима дана 14.01.2020. године и
истовремено објављен на Порталу јавних
набавки и на интернет страници
Наручиоца
www.kclajkovac.rs

Број и датум одлуке о избору
најповољније понуде:

Понуда изабраног понуђача бр. ................... од ..........................................
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(у

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:
Члан 1.
Предмет уговора ЈНМВ бр. 01/2020 је набавка услуга Извођење позоришне представе
„ Како и зашто убити мужа “ и у потпуности je одређен усвојеном понудом Добављачa, број ______
од ______ 2019. године и овим уговором.
ЦЕНА:
Члан 2.
Укупна цена услуга из члана 1. овог уговора износи:
Укупна цена ( без ПДВ-а) ....................................................... динара
ПДВ .......................................................................................... динара
Укупна цена (са ПДВ-ом) ....................................................... динара
Словима ..................................................................................................................
Цене су фиксне и не могу се мењати.
Члан 3.
Наручилац се обавезује да дана 29.01.2020.године са почетком у 2000организује услуге Извођење
позоришне представе „ Како и зашто убити мужа “.
Члан 4.
Наручилац се обавезује да Добављачу на име трошкова организације и извођења услуге Извођење
позоришне представе „ Како и зашто убити мужа “ исплати износ од
_________________(словима) ______________________________бруто динара на рачун
____________________________________.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.
Члан 5.
Добављач се обавезује да наручиоцу достави потврду о учешћу наведених учесника Извођење

позоришне представе „ Како и зашто убити мужа “.
Добављач се обавезује да сноси све трошкове рекламне активности за наведени комедије, док је
Наручилац дужан да рекламира представу пре њеног извођења.
Члан 6.
Наручилац се обавезује да обезбеди неопходне техничке услове за одржавање услуге Извођење

позоришне представе „ Како и зашто убити мужа “.
Члан 7.
У случају спора овог уговора који се не може решити мирним путем договора надлежан је суд у
Београду.
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Члан 8.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовентна примерка од којих свака уговорена страна задржава по 2
(два).

НАРУЧИЛАЦ
КЦ“Хаџи Рувим“ Лајковац
________________________________
Снежана Шкорић

ДОБАВЉАЧ
............................................................
_____________________________
......................................... , директор

Напомена:
Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потише, чиме потврђује да је сагласан са
садржином модела уговора.
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VII ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ

Понуђач __________________________________ из ____________________,
ул.___________________________, са матичним бројем_______________________,
ПИБ _________________, испуњава обавезне услове утврђене конкурсном документацијом за учешће у
поступку јавне набавке Извођење позоришне представе „ Како и зашто убити мужа “ ЈНМВ
бр. 01/2020 – , наручиоца КЦ“Хаџи Рувим“ Лајковац, прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр. 124/2012) и то:
1)
да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2)
да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних 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
односно слања 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;
5)
да је у предходне три обрачунске године (2017,2018 и 2019.) остварио пословни приход по
основу услуга које су предмет ове јавне набавке у износу од минимум 2000.000,00 (без ПДВ)

место .................
датум .................

М. П.
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Потпис овлашћеног лица

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
поднете за ЈНМВ бр. 01/2020 – Извођење позоришне представе „ Како и зашто убити мужа

“.

У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела,
ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања
средства обезбеђења.
ПОНУЂАЧ _______________________________________________________________________
Ред.
Бр.

Износ
без ПДВ-а

Врста трошкова

Износ
са ПДВ-ом

Укупни трошкови припреме понуде

Напомена: У складу са чланом 88 ЗЈН –а:
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.

место .................
датум .................

М. П.
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потпис овлашћеног лица

IX ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОСТИ ПОНУДЕ
поднете за ЈНМВ бр. 01/2020 – Извођење позоришне представе „ Како и зашто убити мужа “.
Под пуном моралном, материјалном и кривичним одговорношћу, као законски заступник понуђача дајем
следећу:
ИЗЈАВУ
ПОНУЂАЧ, ________________________________________________________________ ,
из _____________________________ , адреса _____________________________________ ,
Овом изјавом потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима
или заинтересованим лицима.

место .................
датум .................

М. П.
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потпис овлашћеног лица

X ИЗЈАВА О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА
ПО ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-а

у вези поднете понуде за ЈНМВ бр.01/2020– Извођење позоришне представе „ Како и зашто

убити мужа “.
ПОНУЂАЧ, ________________________________________________________________ ,
из _____________________________ , адреса _____________________________________ ,
даје следећу изјаву:
ИЗЈАВА
Којом потврђујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да смо при састављању своје
понуде поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантујемо да смо имаоци права интелектуалне
својине

место .................
датум .................

М. П.
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потпис овлашћеног лица

