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На  основу  чл.  32.  и  61.  Закона  о  јавним  набавкама  („Сл.  гласник  РС”  бр. 
124/2012,14/2015 и 68/2015 у даљем тексту:  Закон),  чл.  2.  Правилника о  обавезним 
елементима  конкурсне  документације  у  поступцима  јавних  набавки  и  начину 
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013),  Одлуке о 
покретању  поступка  јавне  набавке  број 404-4-65/20-03,  од  30.12.2019. године,  и 
Решења  о  образовању  комисије  за  јавну  набавку  404-4-65-2/20-03,  од  30.12.2019. 
године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку – 

 ПОВЕРАВАЊЕ НА УПРАВЉАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И ОДРЖАВАЊЕ 
ОБЈЕКТА ГРАДСКОГ БАЗЕНА У ШАПЦУ

ЈН бр.01/2020

Конкурсна документација садржи:

Поглавље Назив поглавља
I Општи подаци о јавној набавци
II Подаци о предмету јавне набавке

III

Врста и опис услуга

V

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

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду
VII Образац понуде
VIII Модел уговора

IX
Образац структуре ценe са упутством како да се попуни

X Образац трошкова припреме понуде
XI Образац изјаве о независној понуди
XII Образац изјаве о поштовању обавеза и непостојања забране из чл. 75. став 2. 

Закона
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ..................................... Градска управа града Шапца
Адреса: …........................................Господар Јевремова бр. 6
Интернет страница:.........................www.sabac.rs

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у  отвореном поступку,  у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.01/2020 су услуге поверавања на управљање, организација 
рада и одржавања објекта градског базена у Шапцу. 

4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора.

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Не спроводи се  резервисана јавна набавка.

6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација
Не спроводи се електронска лицитација.

7. Контакт (лице или служба) 
Лицa (или  служба)  за  контакт  за  правна  питања:............. Александар  Мијатовић  и  
Ђорђе Исаковић
Е - mail адреса (или број факса): …......................aleksandar.mijatovic@sabac.org 
                                                                                  djordje.isakovic@sabac.org
                                                                                  тел. 015/364-147
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет  јавне  набавке  бр.  01/2020  су  услуге  услуге  поверавања  на  управљање, 
организација рада и одржавања објекта градског базена у Шапцу.
Назив и ознаку из општег речника набавке: 
 92610000 - Услуге управљања спортским објектима 

2. Партије
Јавна набавка није обликована по партијама.
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III  ВРСТА И ОПИС УСЛУГА 

Град Шабац је власник објекта – базена саграђеног на кат. парц. бр. 6918/16 у КО 
Шабац, укупне површине 4.607 м2, који се састоји од подрума, приземља и спрата.

Непокретност у оквиру којих ће се организовати рад обухвата:

Подрумски простор, у коме се налази: 

Инспекцијски канал око старог и новог базена. Служи за смештај комплетне 
инсталационе опреме ;

Два преливна базена;
Хлорна станица
Степенишни простор

Приземље, у коме се налази:

Мали базен за непливаче, димензија 25/12м, дубине 0,8 до 1,2м
Велики базен, димензија 33,34/21м, дубине од 1,95м до2м
Простор око воденог огледала са топлим трибинама, површине 981м2
Канцеларијски простор (четири канцеларије, просторија за реквизите и просторија за 

гардеробу), површине 96м2
Амбуланта са чекаоницом и санитарним чвором, површине 33м2
Улаз у анекс, ходник и кафе, површине 47м2
СПА хидромасажа, масажа и сауна, површине 170м2
Котларница за гас, површине 42м2
Улазни хол са билатералницом, портиром и обезбеђењем, тоалети и степениште за 

спрат, површине 166 м2
Просторија за сушење косе, површине 26м2
Гардероба за грађанство са тоалетом и просотором за туширање, површине 260м2
Четири свлачионице за спортисте са ходником, површине 91м2
Дезобаријера
Помоћне просторије (просторија за ел. Орамар, силаз у хлорну станицу и улаз у 

инспекцијски канал).

Спрат, у ком се налазе:

1. Трибине за гледаоце, око 500 места
2. Новинарска кабина и степенишни простор, површине 32м

У оквиру напред наведених непокретности Град Шабац ће поверити организацију рада 
правном субјекту који прихвати услове наведене у овом позиву и понуди најнижу цену.

Организација рада подразумева активности у складу са наменом  објекта, одржавање, 
унапређивање, извршавање свих законских обавеза у циљу обезбеђивања квалитетних 
спортских и рекреативних садржаја за кориснике.
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Управљач рад  базена  мора  организовати  тако  да  обезбеди  довољан број  слободних 
термина за школску наставу и за бесплатну стручну обуку непливача. 

Град  ће  заинтересованим  лицима,обезбедити  обилазак  објекта.  Захтев  за  обилазак 
објекта подноси се писменим путем на мејл aleksandar.mijatovic@sabac.org, најкасније 
10 дана пре истека рока за подношење понуда.

Ако  се  Град  појави  као  организатор  или  домаћин  спортских  догађаја,  управљач  је 
дужан да објекат стави на располагање Граду за читаво време трајања манифестације. 

Изабрани понуђач  дужан је  да  организује  рад  базена током целе године са  радним 
временом од 07-24 часа. Летњи период траје од 01.06-31.08., а зимски 01.09-31.05. У 
летњем периду грађанима ће базен бити на располагању 10 часова дневно.У зимском 
периоду изабрани понуђач дужан је да организује рад базена тако да обезбеди:

-дневну обуку непливача у трајању од 2 часа

-рекреативан  рад  са  школском  децом  у  трајању  од  4  часа  (трећи  час  физичког 
васпитања)

-5 часова дневно за грађане

Управљач је дужан да обезбеди током радног времена 07-24часа а у складу са законима 
и прописима :

-службу за продају карата на инфо пулту

-службу за чишћење

-службу за рад на гардероби

-службу обезбеђења 00-24

Управљач је одговоран за безбедност лица у објекту.

Изабрани понуђач је обавезан да организује рад и активности на базену у складу са 
наменом. Приходи остварени од продаје карата припадају граду Шапцу.

Управљач је обавезан да по потреби, у складу са законским прописима, врши проверу 
исправности  и  квалитета  воде  код акредитоване  установе.  Трошкови контроле  воде 
падају на терет наручиоца.

Управљач  је  дужан  да  обезбеди  електронску  контролу  улазака  на  базен  са 
електронским баријерама. Трошкови штампе дневних улазница са бар кодом падају на 
терет управљача.

Режијске  трошкове  енергената  (струје,воде,гаса)  плаћа  наручилац.  Средства  за 
хигијену  за  одржавање  пливалишта  и  средстава  за  дезинфекцију  воде обезбеђује 
наручилац.
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Наручилац ће  заинтересованим  лицима,обезбедити  обилазак  објекта.  Захтев  за 
обилазак објекта подноси се писменим путем на мејл  aleksandar.mijatovic@sabac.org, 
или  djordje.isakovic@sabac.org , најкасније  10  дана  пре  истека  рока  за  подношење 
понуда.

Трајање уговора:

Уговор о  поверавању на управљање, организацију рада и одржавање објекта градског 
базена у Шапцу закључује се на период до  31.12.2021. године.
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V   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  
ЗАКОНА

1.1.  Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

 
1)  Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 
надлежног Привредног суда;

2) Да он и његов законски  заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична  дела  против  животне  средине,  кривично  дело  примања или  давања мита, 
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

Доказ:  извод из казнене евиденције,  односно уверења надлежног суда и надлежне 
полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски 
заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне 
групе,  да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде,  кривична дела 
против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре. Ако понуду подноси предузетник, овај доказ доставља само за њега, као 
физичко лице - доставља се уверење надлежне полицијске управе МУП-а Србије. (ови 
докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда).

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

Докази: * Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 
доспеле порезе и доприносе
              *  Уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода.
(достављају  се  копије;  наведени докази не могу бити старији од два месеца пре  
отварања понуда.

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и да немазабрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења  (чл. 75. ст. 2. Закона).
Доказ: Попуњена и потписана изјава о поштовању обавеза и непостојања забране из 
чл. 75. став 2. Закона
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1.2.  Понуђач  који  учествује  у  поступку  предметне  јавне  набавке,  мора  испунити 
додатне услов за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то: 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
Наведено у упутству1.1. Остварен  укупни  пословни приход у последње 3 

обрачунске  године,  у  износу  од  минимум 
20.000.000,00 динара. 

1.2. Подносилац понуде по подацима о блокади рачуна 
није био неликвидан у последњих 6 месеци,  дуже од 
укупно  5  дана, у  противном,  понуђач  не  успуњава 
услов јавне набавке.

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
2.1. Да има искуства у управљању објектима типа 
затвореног  базена  минималне  површине  воденог 
огладала 600м2. Искуство подразумева познавање 
функционисања  техничко-технолошког  система 
базена,  стандарда  и  норматива  хигијенско-
санитарних услова,, квалитета и третмана воде, и 
искуство у текућем одржавању базена.

3. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
3.1. Под кадровским капацитетом наручилац 

подразумева минимум 15 (петнест) запослених 
радника од чега најмање 10 у сталном 
радном односу, од којих:

а) најмање једно запослено лице по 200 м2 
воденог огледала базена на месту спасилац са 
уверењем о стручном оспособљавању II степена 
од 120 сати за звање спасилац на води; 
б) инструктор пливања оспособљен за рад са 
непливачима са ВСС завршен факултет физичке 
културе;
в) најмање два запослена лица која поседују 
стручни испит за вршење послова одржавања 
техничко -технолошког система базена, за све 
време док базен ради;
г) један лекар или мед. техничар са курсом о 
завршеној првој помоћи; 
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА

ДОДАТНИ УСЛОВИ 

       1)  Финансијски капацитет, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу 
додатних услова – Доказ:

1.1. Биланс стања и успеха са мишљењем овлашћеног ревизора за 2019,2018 и 2017,  или БОН 
ЈН-издат од АПР за 2019,2018 и 2017. Уколико у јануару 2020. године, када се понуда подноси,  
АПР није обрадила финансијске извештаје за 2019. годину доставља се биланс стања и успеха 
са  мишљењем  овлашћеног  ревизора  за  2018,2017  и  2016,   или  БОН  ЈН-издат  од  АПР  за 
2018,2017 и 2016. годину.
1.2.  понуђач није у обавези да доставља овај доказ јер су подаци јавно доступни на интернет  
страници Народне банке Србије

2)  Пословни капацитет, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу  додатних 
услова – Доказ:
2.1. Уговор о управљању базеном или други документ из кога се може утврдити испуњеност 
услова

  3)  Кадровски капацитет,  услов  под редним бројем 3.  наведен у  табеларном 
приказу додатних услова – Доказ:

3.1    копије  радних  књижица,  уговори  о  раду,  уговор  о  делу  или  пословно  техничкој   
сарадњи,  уз  достављање спствене  изјаве  о  кадровском капацитету  на  меморандуму  и 
документације о траженим условима за запослене (сертификати, уверења ...)

Уколико  понуђач  подноси  понуду са  подизвођачем,  у  складу са  чланом 80.  Закона, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и 
услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити 
преко подизвођача.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 
испуни обавезне услове из члана 75.  став 1.  тач.  1) до 4) Закона,  а  додатне услове 
испуњавају заједно.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 
копија,  а  наручилац  може  пре  доношења  одлуке  о  додели  уговора  да  тражи  од 
понуђача,  чија  је  понуда  на  основу  извештаја  за  јавну  набавку  оцењена  као 
најповољнија,  да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 
доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 
морају  да  доставе  доказ  из  чл.   75.  ст.  1.  тач.  1)  Извод  из  регистра  Агенције  за 
привредне  регистре,  који  је  јавно  доступан  на  интернет  страници  Агенције  за 
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привредне  регистре.  Лице  уписано  у  регистар  понуђача  није  дужно  да  приликом 
подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 
4) закона.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој 
су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико  је  доказ  о  испуњености  услова  електронски  документ,  понуђач  доставља 
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски  документ,  осим  уколико  подноси  електронску  понуду  када  се  доказ 
доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 
уместо доказа,  приложити своју писану изјаву,  дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 
другим надлежним органом те државе.

Ако  понуђач  има  седиште  у  другој  држави,  наручилац  може  да  провери  да  ли  су 
документи  којима  понуђач  доказује  испуњеност  тражених  услова  издати  од  стране 
надлежних органа те државе.

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.

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.01/20 11/32
 



VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 
се први пут отвара. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу:  Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова 6, 
са  назнаком:  ,,Понуда  за  јавну  набавку услуга поверавања  на  управљање, 
организација рада и одржавања објекта градског базена у Шапцу, ЈН бр. 01/2020 - 
„НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 
наручиоца  најкасније  30  дана  од  дана објаве  позива и  конкурсне документације  на 
Порталу јавних набавки,  до 12 часова.
   
Наручилац  ће,  по  пријему  одређене  понуде,  на  коверти,  односно  кутији  у  којој  се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу 
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и 
сат пријема понуде. 
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом и неотворена ће се вратити понуђачу.
   
Понуда мора да садржи:

- Све доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке
- Попуњен, потписан и оверен печатом образац понуде
- Попуњен, потписан и оверен печатом образац структуре цене 
- Попуњен, потписан и оверен печатом модел уговора 
- Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о независној понуди
− Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 

75 став 2. ЗЈН
− Доказе о испуњавању додатних услова из чл. 76. ЗЈН

У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, све у складу како је предвиђено 
конкурсном документацијом. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи 
из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној  документацији, изузев 
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образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу 
(нпр.  Изјава  о  независној  понуди,  Изјава  о  поштовању  обавеза  из  чл.75.ст.2. 
Закона...),који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из 
групе понуђача.У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује 
и  печатом  оверава  обрасце  дате  у  конкурсној  документацији  (изузев  образаца  који 
подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено 
треба  дефинисати  споразумом  којим  се  понуђачи  из  групе  међусобно  и  према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке 
понуде сагласно чл. 81. Закона и мора бити достављен уз понуду.

3. ПАРТИЈЕ

Предмет  јавне набавке није обликован по партијама. 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року  за  подношење  понуде  понуђач  може  да  измени,  допуни  или  опозове  своју 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач  је  дужан  да  јасно  назначи  који  део  понуде  мења  односно  која  документа 
накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: .........[навести назив и 
адресу наручиоца],  са назнаком:
„Измена  понуде за  јавну  набавку (добра,  услуге  или  радови)  –   ..........  [навести 
предмет јавне набавке], ЈН бр...../2020..... [навести редни број  јавне набавкe] -  НЕ 
ОТВАРАТИ” или
„Допуна  понуде за  јавну  набавку (добра,  услуге  или  радови)  –   ..........  [навести 
предмет јавне набавке], ЈН бр...../2020..... [навести редни број  јавне набавкe] -  НЕ 
ОТВАРАТИ” или
„Опозив  понуде за  јавну  набавку (добра,  услуге  или  радови)  –   ..........  [навести 
предмет јавне набавке], ЈН бр...../2020..... [навести редни број  јавне набавкe] -  НЕ 
ОТВАРАТИ”  или
„Измена  и  допуна  понуде за  јавну  набавку (добра,  услуге  или  радови)  –   .......... 
[навести предмет јавне набавке], ЈН бр...../2020..... [навести редни број јавне набавкe] 
- НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
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Понуђач  који  је  самостално  поднео  понуду  не  може  истовремено  да  учествује  у 
заједничкој  понуди  или  као  подизвођач,  нити  исто  лице  може  учествовати  у  више 
заједничких понуда.
У  Обрасцу  понуде  (поглавље  V),  понуђач  наводи  на  који  начин  подноси  понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 
понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем  дужан  је  да  у  Обрасцу  понуде 
(поглавље V) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 
набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико  уговор  о  јавној  набавци буде  закључен  између наручиоца  и  понуђача  који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 
набавци. 
Понуђач  је  дужан да  за  подизвођаче  достави  доказе  о  испуњености  услова  који  су 
наведени  у  поглављу III конкурсне  документације,  у  складу  са  Упутством  како  се 
доказује испуњеност услова.
Понуђач  у  потпуности  одговара  наручиоцу за  извршење  обавеза  из  поступка  јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 
ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум  којим  се  понуђачи  из  групе  међусобно  и  према  наручиоцу  обавезују  на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) 
Закона и то податке о: 

• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

• опис послова сваког од понуђача
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 
у  поглављу V конкурсне  документације,  у  складу  са  Упутством  како  се  доказује 
испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга  може  поднети  понуду  самостално,  у  своје  име,  а  за  рачун  задругара  или 
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
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Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ  
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1.   Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања  .  
Рок плаћања је: без аванса,  до 15.  у месецу по испостављеној  месечној  фактури за 
претходни месец.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

9.3. Захтев у погледу   рока управљања   
До 31.12.2021. године.

9.  4  .   Захтев у погледу рока важења понуде  
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 
од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати  
понуду.

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

Цена  мора  бити  исказана  у  динарима,  са  и  без  пореза  на  додату  вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, 
с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
У цену је  урачуната цена предмета јавне набавке...].
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.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 
део одвојено искаже у динарима.

11.  ПОДАЦИ  О  ДРЖАВНОМ  ОРГАНУ  ИЛИ  ОРГАНИЗАЦИЈИ,  ОДНОСНО  
ОРГАНУ  ИЛИ  СЛУЖБИ  ТЕРИТОРИЈАЛНЕ  АУТОНОМИЈЕ   ИЛИ  ЛОКАЛНЕ  
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ 
О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ  
ЗАПОШЉАВАЊУ,  УСЛОВИМА  РАДА  И  СЛ.,  А  КОЈИ  СУ  ВЕЗАНИ  ЗА  
ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Подаци  о  пореским  обавезама  се  могу  добити  у  Пореској  управи,  Министарства 
финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
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Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 
рада, запошљавања и социјалне политике.

12.  ПОДАЦИ  О  ВРСТИ,  САДРЖИНИ,  НАЧИНУ  ПОДНОШЕЊА,  ВИСИНИ  И  
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора поднесе бланко 
соло меницу  регистровану код НБС, са меничним писмом-овлашћењем за корисника 
бланко, соло менице на износ од 10% од вредности уговора, као средство финансијског 
обезбеђења, којом понуђач обезбеђује испуњење својих уговорних обавеза и да поднесе 
картон депонованих потписа.

Финансијско  обезбеђење  мора  трајати  најмање  онолико  колико  траје  рок  за 
испуњење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења.

Уколико  понуђач  у  тренутку закључења уговора  не  поднесе  или одбије  да  поднесе 
бланко  соло  меницу  са  овлашћењем,  наручилац  ће  уговор  доделити  следећем 
најповољнијем понуђачу.

13.  ЗАШТИТА  ПОВЕРЉИВОСТИ  ПОДАТАКА  КОЈЕ  НАРУЧИЛАЦ  СТАВЉА  
ПОНУЂАЧИМА  НА  РАСПОЛАГАЊЕ,  УКЉУЧУЈУЋИ  И  ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Предметна  набавка  не  садржи  поверљиве  информације  које  наручилац  ставља  на 
располагање.

14.  ДОДАТНЕ  ИНФОРМАЦИЈЕ  ИЛИ  ПОЈАШЊЕЊА  У  ВЕЗИ  СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може,  у  писаном  облику  [путем поште на адресу  наручиоца,  
електронске  поште на  e-mail aleksandar.mijatovic@sabac.org и 
djordje.isakovic@sabac.org  или  факсом на  број  015-364-150] тражити  од  наручиоца 
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да 
укаже   наручиоцу  на  евентуално  уочене  недостатке  и  неправилности  у  конкурсној 
документацији ,најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 
Наручилац  је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама  или  појашњењима  конкурсне  документације,  одговор  објави  на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.01/2020”.
Ако  наручилац  измени или  допуни  конкурсну документацију 8  или  мање дана  пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију. 
Тражење  додатних  информација  или  појашњења  у  вези  са  припремањем  понуде 
телефоном није дозвољено. 
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Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 
20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику  захтева  од  понуђача  додатна  објашњења  која  ће  му  помоћи  при  прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда,  а  може да  врши контролу (увид)  код понуђача, 
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 
Уколико  наручилац  оцени  да  су  потребна  додатна  објашњења  или  је  потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 
понуђачу  оставити  примерени  рок  да  поступи  по  позиву  наручиоца,  односно  да 
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
Наручилац  може  уз  сагласност  понуђача  да  изврши  исправке  рачунских  грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако  се  понуђач  не  сагласи  са  исправком  рачунских  грешака,  наручилац  ће  његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 

16. ВРСТА  КРИТЕРИЈУМА  ЗА  ДОДЕЛУ  УГОВОРА,  ЕЛЕМЕНТИ 
КРИТЕРИЈУМА  НА  ОСНОВУ  КОЈИХ  СЕ  ДОДЕЉУЈЕ  УГОВОР  И 
МЕТОДОЛОГИЈА  ЗА  ДОДЕЛУ  ПОНДЕРА  ЗА  СВАКИ  ЕЛЕМЕНТ 
КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољнијег  понуђача извршиће  се  на  основу критеријума „најнижа 
понуђена цена“.

17.  ЕЛЕМЕНТИ  КРИТЕРИЈУМА  НА  ОСНОВУ  КОЈИХ  ЋЕ  НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 
ВИШЕ ПОНУДА СА  ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

Уколико  две  или  више  понуда  имају  исту  понуђену  цену,  као  најповољнија  биће 
изаврана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. У случају 
истог понуђеног рока важења понуде најповољнија биће изабрана жребом.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

Понуђач  је  дужан  да  у  оквиру  своје  понуде  достави  изјаву  дату  под  кривичном  и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као  и  да  гарантује  да нема  забрану обављања делатности  која  је  на  снази  у  време 
подношења понуде.   (Образац изјаве, дат је у поглављу XII конкурсне документације).
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20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду  за  коришћење  патената,  као  и  одговорност  за  повреду  заштићених  права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

21.  НАЧИН  И  РОК  ЗА  ПОДНОШЕЊЕ  ЗАХТЕВА  ЗА  ЗАШТИТУ  ПРАВА 
ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 
које  има  интерс  за  доделу уговора  у  конкретном поступку јавне  набавке  и  који  је 
претпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама 
овог закона. . 
Захтев за  заштиту права  подноси се  наручиоцу ,а  копија  се  доставља  Републичкој 
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-
mail aleksandar.mijatovic@sabac.org или djordje.isakovic@sabac.org  или факсом на број 
015-364-150 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се 
може поднети у току целог поступка јавне набавке,  против сваке радње наручиоца, 
осим  уколико  Законом  није  другачије  одређено.Наручилац  објављује  обавештење о 
поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 
дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 
уколико  је  примљен  од  стране  наручиоца  најкасније   7 дана  пре  истека  рока  за 
подношење понуда,  без  обзира  на  начин достављања.   Захтев  за  заштиту права  не 
задржава даље активности наручиоца у складу са одредбама чл.150.Закона.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права 
је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
Захтевом  за  заштиту  права  не  могу  се  оспоравати  радње  наручиоца  предузете  у 
поступку  јавне  набавке  ако  су  подносиоцу  захтева  били  или  могли  бити  познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда,  а  подносилац 
захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које 
је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 
Подносилац  захтева  је  дужан да  на  рачун  буџета  Републике  Србије  уплати  таксу у 
изнoсу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања 
понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 
50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на 
коју  се  односи  (број  или  друга  ознака  конкретне  јавне  набавке),  корисник:  буџет 
Републике Србије.  
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 120.000,00 
динара  уколико  понуђена  цена  понуђача  којем  је  додељен  уговор  није  већа  од 
120.000.000  динара,  односно  такса  износи  0,1  %  понуђене  цене  понуђача  којем  је 
додељен уговор ако је та вредност већа од 120.000.000 динара. 
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или 
радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора 
или обустави поступка, такса износи  120.000,00 динара уколико процењена вредност 
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јавне набавке (коју ће  подносилац сазнати  на  отварању понуда или  из  записника  о 
отварању  понуда)  није  већа  од  120.000.000  динара,  односно  такса  износи  0,1  % 
процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР  БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор  о  јавној  набавци  наручилац  је  дужан  да  достави  понуђачу  којем  је  уговор 
додељен у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права 
из  члана  149.Закона.  У  случају  да  је  поднета  само  једна  понуда  наручилац  може 
закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права ,у складу са 
чланом 112.став 2.тачка 5)Закона. 
Ако понуђач којем је  додељен уговор одбије да закључи уговор,наручилац 
може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем у сладу 
са чланом 113.Закона

       23.ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка 
јавне набавке повећати обим предмета  набавке,  с  тим да се вредност уговора може 
повећати максимално  до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора а све 
у скалду са чланом 115.Закона.
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку за јавну набавку 
услуга  поверавања на  управљање,  организацију  рада  и  одржавања  објекта  градског 
базена у Шапцу., ЈН број 01/2020. 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача  
(ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,  
уколико  се  понуда  подноси  са  подизвођачем,  односно  податке  о  свим  учесницима  
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

1) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат  укупне  вредности  набавке  
који ће извршити подизвођач:

Део  предмета  набавке  који  ће  
извршити подизвођач:

2) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат  укупне  вредности  набавке  
који ће извршити подизвођач:

Део  предмета  набавке  који  ће  
извршити подизвођач:
Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са  
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,  
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и  
достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

2) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

3) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који  
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од  
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном  
броју  примерака,  да  се  попуни  и  достави  за  сваког  понуђача  који  је  учесник  у  
заједничкој понуди.
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5)  ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:  УСЛУГЕ  ПОВЕРАВАЊА НА УПРАВЉАЊЕ, 
ОРГАНИЗАЦИЈУ  РАДА  И  ОДРЖАВАЊА  ОБЈЕКТА  ГРАДСКОГ  БАЗЕНА  У 
ШАПЦУ

Цена  на  месечном  нивоу  без  ПДВ-а  за  2020. 
годину

Цена  на  месечном  нивоу  са  ПДВ-ом  за  2020. 
годину

Цена  на  месечном  нивоу  без  ПДВ-а  за  2021. 
годину

Цена  на  месечном  нивоу  са  ПДВ-ом  за  2021. 
годину

Укупна цена до 31.12.2021. године без  ПДВ-а

Укупна цена до 31.12.2021. године са ПДВ-ом

Рок и начин плаћања

Рок важења понуде

Рок вршења управљања

Датум               Понуђач
    М. П. 

_____________________________ ________________________________

Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 
су  тачни  подаци  који  су  у  обрасцу  понуде  наведени.  Уколико  понуђачи  подносе  
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и  
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди  
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац  
понуде.
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА

     УГОВОР О ПОВЕРАВАЊУ НА УПРАВЉАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ РАДА И 
ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА ГРАДСКОГ БАЗЕНА У ШАПЦУ

Закључен између:

Закључен између:
Градске управе града Шапца
са седиштем у Шапцу, улица Господар Јевремова бр. 6, ПИБ: 100084619
Матични број: 07170122
Број рачуна: 840-10640-24 код Управе за трезор,
Телефон:015-364-147   Телефакс:015-364-150
кога заступа naчелник Милан Васић
(у даљем тексту: Наручилац)

и
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,  
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа................................................................... 
(у даљем тексту: Управљач),

Основ уговора:
ЈН Број:...................................................
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

Члан 1.
                      

Предмет Уговора је поверавање на управљање,  организацију рада и одржавање 
објекта Градског базена у Шапцу, у улици Хајдук Вељкова бб, у свему према усвојеној 
понуди  управљача број _________,  од  __________. године,  која је саставни део овог 
Уговора.

Члан 2.

Град Шабац је власник објекта – базена саграђеног на кат. парц. бр.  6918/16  у 
КО Шабац, укупне површине 4.607 м2, који се састоји од подрума, приземља и спрата.

Члан 3.

Непокретност у оквиру којих ће се организовати рад обухвата:
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Подрумски простор, у коме се налази: 

*  Инспекцијски  канал  око  старог  и  новог  базена.  Служи  за  смештај  комплетне 
инсталационе опреме ;
- Два преливна базена;
* Хлорна станица;
* Степенишни просотор;

Приземље, у коме се налази:

• Мали базен за непливаче, димензија 25/12м, дубине 0,8 до 1,2м
• Велики базен, димензија 33,34/21м, дубине од 1,95м до2м
• Простор око воденог огледала са топлим трибинама, површине 981м2
• Канцеларијски  простор  (четири  канцеларије,  просторија  за  реквизите  и 

просторија за гардеробу), површине 96м2
• Амбуланта са чекаоницом и санитарним чвором, површине 33м2
• Улаз у анекс, ходник и кафе, површине 47м2
• СПА хидромасажа, масажа и сауна, површине 170м2
• Котларница за гас, површине 42м2
• Улазни хол са билатералницом, портиром и обезбеђењем, тоалети и степениште 

за спрат, површине 166 м2
• Просторија за сушење косе, површине 26м2
• Гардероба  за  грађанство  са  тоалетом  и  просотором  за  туширање,  површине 

260м2
• Четири свлачионице за спортисте са ходником, површине 91м2
• Дезобаријера
• Помоћне просторије (просторија за ел. Орамар, силаз у хлорну станицу и улаз у 

инспекцијски канал).

Спрат, у ком се налазе:

Трибине за гледаоце, око 500 места
Новинарска кабина и степенишни просотр, површине 32м

Организација  рада  подразумева  активности  у  складу  са  наменом  објекта, 
одржавање, унапређивање, извршавање свих законских обавеза у циљу обезбеђивања 
квалитетних спортских и рекреативних садржаја за кориснике.

Управљач  рад  базена  мора  организовати  тако  да  обезбеди  довољан  број 
слободних  термина  за  школску  наставу  и  за  бесплатну  стручну  обуку  непливача. 
Уколико изабрани понуђач међу радно ангажованим лицима нема лица која могу да 
спроведу обуку непливача дужан је да их ангажује. 

Ако се Град  Шабац  појави као организатор или домаћин спортских догађаја, 
управљач је  дужан да објекат стави на  располагање Граду за  читаво време трајања 
манифестације. 
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Члан 4.

Управљач је дужан је да организује рад базена током целе године са радним 
временом  од  07-24часа.  Летњи  период  траје  од  01.06-31.08.,а  зимски  01.09-31.05.У 
летњем периду грађанима ће базен бити на располагању 10 часова дневно. У зимском 
периоду изабрани понуђач дужан је да организује рад базена тако да обезбеди:

- дневну обуку непливача у трајању од 2 часа

-  рекреативан  рад  са  школском  децом  у  трајању  од  4часа  (трећи  час  физичког 
васпитања)

- 5 часова дневно за грађане

Управљач је дужан да обезбеди током радног времена 07-24 часа а у складу са законима 
и прописима :

-службу за продају карата на инфо пулту

-службу за чишћење

-службу за рад на гардероби

-службу обезбеђења 00-24

Управљач ма пословима организације рада базена мора упослити:

- спасилачку службу и то  најмање једно лице  по 200 м2 воденог огледала базена на 
месту спасилац са уверењем о стручном оспособљавању II степена од 120 сати за звање 
спасилац на води; 

-  инструктора пливања оспособљен за рад са непливачима са ВСС завршен факултет 
физичке културе;
-  најмање два лица која поседују стручни испит за вршење послова одржавања 
техничко -технолошког система базена, за све време док базен ради;

- једаног лекара или мед. техничара са курсом о завршеној првој помоћи;

Управљач је одговоран за безбедност лица у објекту.

Управљач је обавезан да по потреби, у складу са законским прописима, врши 
проверу исправности и квалитета воде код акредитоване установе. Трошкови контроле 
воде падају на терет града Шапца.

Управљач  је  дужан  да  обезбеди  електронску  контролу  улазака  на  базен  са 
електронским баријерама. Трошкови штампе дневних улазница са бар кодом падају на 
терет управљача.

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.01/20 26/32
 



Члан 5.

Приходи остварени од продаје карата припадају наручиоцу.

Члан 6.

Цена на на месечном нивоу за 2020. годину је ______________ динара без ПДВ-
а.

Цена на на месечном нивоу за 2020. годину  је ______________ динара са ПДВ-
ом.

Цена на на месечном нивоу за 2021. годину је ______________ динара без ПДВ-
а.

Цена на на месечном нивоу за 2021. годину  је ______________ динара са ПДВ-
ом.

Укупна цена је _______________ динара без ПДВ-а.

Укупна цена је ________________ динара са ПДВ-ом.

Плаћање се врши по испостављеним месечним фактурама, до 15. у месецу за 
предходни месец.

 Услуге  извршене у  току  2020.  години  плаћаће  се  до  укупног  износа  од 
_____________  динара  у  складу са одлуком о  буџету наручиоца  за  2020.  годину,  а 
плаћање  за  услуге  извршене  у   2021.  години  вршиће  се  до  укупног  износа  од 
______________ динара у складу са пројекцијом одлуке о буџету за 2021. годину
     

Члан 7.

Режијске трошкове енергената (струје,воде,гаса) плаћа град Шабац.

Средства за  хигијену за  одржавање пливалишта и средстава  за дезинфекцију 
воде плаћа град Шабац.

Члан 8.

Управљач   је  дужан  да  граду  Шапцу  достави,  као  средство  финансијског 
обезбеђењ  бланко  соло  меницу  регистровану  код  НБС, са  меничним  писмом-
овлашћењем за корисника бланко, соло менице на износ од 10% од вредности уговора, 
као  средство  финансијског  обезбеђења,  којом  понуђач  обезбеђује  испуњење  својих 
уговорних обавеза и да поднесе картон депонованих потписа.

Финансијско обезбеђење мора трајати најмање онолико колико траје рок за испуњење 
обавезе понуђача која је предмет обезбеђења.
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Члан 9.

Овај уговор закључује са трајањем до 31.12.2021. године.
Члан 10.

Уговорне стране имају право да једностраном изјавом воље раскину овај уговор 
у случају неиспуњавања уговорних обавеза друге уговорне стране, у свему у складу са 
законом о облигационим односима.

Члан 11.

Уговорне  стране  су  сагласне  да  све  спорове  који  настану  из  овог  уговора 
решавају споразумно преко својих овлашћених представника.

У случају да се примена и тумачење одредби овог уговора не могу решити на 
начин  дефинисан  у  претходном  ставу,  уговара  се  надлежност  Привредног  суда  у 
Ваљеву.

Члан 12.
За  све  што није наведено у овом Уговору примењиваће се  одредбе Закона о 

облигационим односима, и других прописа којима је регулисана материја овог уговора.

Члан 13.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих по 3  ( три ) 

примерка задржава свака уговорна страна.

      УПРАВЉАЧ                                                                           НАРУЧИЛАЦ
                                                                                             Градска управа града Шапца

___________________ 
_____________________                   м.п.                    

         

НАПОМЕНА: Модел уговора понуђач је дужан да попуни, овери печатом и потпише, а 
сваку страну модела уговора да парафира и овери, чиме потврђује да је сагласан са са-
држином модела уговора.
                           Члан 6. став 6. Уговора у делу који се односи на плаћање у 2020. и 2021. 
години попуњава наручилац приликом закључења уговора.
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IX ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

 Предмет 
ЈН

Месечна 
цена за 
2020. 

годину без 
ПДВ-а

Месечна 
цена за 
2020. 

годину са 
ПДВ-ом

Месечна 
цена за 
2021. 

годину без 
ПДВ-а

Месечна 
цена за 
2021. 

годину са 
ПДВ-ом

Укупна цена до 
31.12.2021. 
године без 

ПДВ-а.

Укупна цена 
до 31.12.2021. 

године са 
ПДВ-ом.

1 2 3 4 5 6 7

Услуге 
поверава
ња  на 
управља
ње, 
организа
ција рада 
и 
одржава
ња 
објекта 
градског 
базена  у 
Шапцу

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

у колони 2. уписати месечну цену без ПДВ-а     
у колони 3. уписати месечну цену са ПДВ-ом
у колони 4. уписати месечну цену без ПДВ-а     
у колони 5. уписати месечну цену са ПДВ-ом
у колони 6. уписати колико износи укупна цена до 31.12.2021. године без ПДВ-а 
у колони 7. уписати колико износи укупна цена до 31.12.2021. године са ПДВ-ом 
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 X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

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

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 
од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је  поступак јавне набавке обустављен из  разлога који  су на  страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум: М.П. Потпис понуђача

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.01/20 30/32
 



XI   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

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

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  

Под  пуном  материјалном  и  кривичном  одговорношћу  потврђујем  да  сам  понуду  у 
поступку јавне  набавке  услуга  поверавања  на  управљање,  организацију  рада  и 
одржавање  објекта  градског  базена  у  Шапцу, бр. 01/2020,  поднео  независно,  без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: М.П. Потпис понуђача

Напомена:  у случају  постојања основане сумње у истинитост изјаве  о независној  
понуди,  наручулац  ће  одмах  обавестити  организацију  надлежну  за  заштиту  
конкуренције. Организација  надлежна  за  заштиту  конкуренције,  може  понуђачу,  
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке  
ако  утврди  да  је  понуђач,  односно  заинтересовано  лице  повредило  конкуренцију  у  
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера  
забране  учешћа  у  поступку  јавне  набавке  може  трајати  до  две  године. Повреда 
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2.  
Закона.

Уколико  понуду подноси група понуђача  ,   Изјава мора бити потписана од  стране  
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА И НЕПОСТОЈАЊА 
ЗАБРАНЕ ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

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

ИЗЈАВУ

Понуђач  _____________________ у  поступку  јавне  набавке   услуга  поверавања  на 
управљање,  организацију  рада  и  одржавање  објекта  градског  базена  у  Шапцу, бр. 
01/2020, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

          Датум                                                        Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом
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