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На основу чл. 36. ст. 1. алинеја 2 ) и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.
гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 5.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр.
86/2015), Мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене
преговарачког поступка број 404-02-4705/19 од 28.10.2019. године, Одлуке о
покретању поступка јавне абавке број 277-IV од 29.10.2019. и Решења о
образовању комисије за јавну набавку 278-IV од 29.10.2019. припремљена је:
Pursuant to Article 36 paragraph 1, item 2) of the Law on Public Procurement
(RS Official Gazette, No's 124/2012, 14/2015 and 68/2015), hereinafter: PPL, and
Article 5 of the Rules on Mandatory Elements of Tender Documentation in Public
Procurement Procedures and the Manner of Proving the Fulfillment of Requirements
(RS Official Gazette, No 86/2015), and in accordance with the Opinion of the Public
procurement office on the merits of applying the negotiated procedure without public
invitation to bid number No 404-02-4705/19 of 28th of October 2019., decision on
Initiating the Public Procurement Procedure No 277-IV оf 29.10.2019. and Decision
on the Formation of Public Procurement Committee No 278-IV оf 29.10.2019., the
following was prepared:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
за јавну набавку - набавка услуга у области културе - извођење програма у
оквиру редовне сезоне Центра београдских фестивала -ангажовање
извођача Шломо Минц и Итамар Голан ЈН бр 16/2019
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ /
GENERAL INFORMATION ON PROCUREMENT
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Центар београдских фестивала
Адреса: Светогорска бб, Београд, Србија
ПИБ:100038806
Матични бр.: 17356038
Шифра делатности: 90.04
Назив банке: Управа за трезор
Текући рачун: 840-764664-89
Интернет страница: www.cebef.rs
1. Information on contracting authority:
The contracting authority Belgrade festivals center
Address: Svetogorska Street bb, Belgrade, Serbia
VAT number:100038806
Identification number.: 17356038
business activity code: 90.04
Name if the bank: TREASURY ADMINISTRATION
Bank account: 840-764664-89
Web page: www.cebef.rs
1.2 Type of public procurement procedure: Negotiated procedure without public invitation to
bid, pursuant to Article 36, paragraph 1, item 2) of the PPL and the positive opinion of the
Public Procurement Office No 404-02-4705/19 of 28th of October 2019
1.2 Врста поступка јавне набавке: Преговарачки поступак без јавног позива за понуду, у
складу са чланом 36. став 1. тачка 2) ЗЈН и позитивним мишљењем Управе за јавне
набавке бр. 404-02-4705 / 19 од 28. октобра 2019.
2. Врста поступка јавне набавке/ Type of public procurement procedure
Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без
објављивања позива за подношење понуда, у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
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Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за
подношење понуда: Члан 36, став 1, алинеја 2 – из уметничких разлога
предметна јавне набавке, односно разлога повезаних са заштитом искључивих
права набавку може извршити само одређени понуђач.
The public procurement is carried out egotiated procedure without public invitation to
bid, in accordance with the Law and by-laws regulating to public procurement.
The basis for the implementation of negotiated procedure without public invitation to
bid: Article 36, paragraph 1, indent 2 - for artistic reasons, public procurement or
reasons related to the protection of exclusive rights can be procured only by a
particular bidder.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.16/2019 су набавке услуга – набавка услуга у
области културе - извођење програма у оквиру редовне сезоне Центра
београдских фестивала -ангажовање извођача Шлома Минца и Итамара
Голана
Назив и ознака из ОРН:
92312250 - Услуге других самосталних уметника
3. The subject matter of public procurement
The subject matter of public procurement No. 16/2019 is procurement of
services - procurement of services in the field of culture– programs of
Belgrade festivals Centre’s concert season - Engagement of performers
Shlomo Mintz and Itamar Golan
Common procurement vocabulary: 92312250 - Services provided by individual
artists
4. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Ана Бутрић,
Е - mail адреса : ana.butric@cebef.rs
Телефон/факс: 011/3236530
4. Contact (person or service)
Contact person: Ana Butrić,
E - mail address: ana.butric@cebef.rs
Phone / Fax: 011/3236530
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ/ Information
regarding the subject of the procurement

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.16/2019 су набавке услуга – набавка услуга у
области културе - извођење програма у оквиру редовне сезоне Центра
београдских фестивала -ангажовање извођача Шлома Минца и Итамара
Голана
1. The subject matter of public procurement
The subject matter of public procurement No. 16/2019 is procurement of
services - is procurement of services - procurement of services in the field of
culture– programs of Belgrade festivals Centre’s concert season - Engagement
of performers Shlomo Mintz and Itamar Golan
Назив и ознака из општег речника набавке: 92312250 - Услуге других
самосталних уметника
Common procurement vocabulary: 92312250 - Services provided by individual
artists
2. Партије / Lots

Набавка није обликована у партијама / Public procurement is not devided in
lots
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ОПИС УСЛУГА/
TECHNICAL CHARACTERISTICS AND DESCRIPTION OF THE
SERVICES

Задужбинa Илије М. Коларца,
19. новембар 2019. у 20.00h
ШЛОМО МИНЦ, виолина (SHLOMO MINTZ, Violin)
ИТАМАР ГОЛАН, клавир (ITAMAR GOLAN, Piano)
Програм:
Клод Дебиси: Соната за виолину и клавир у ге молу
Allegro vivo
Intermède: Fantasque et léger
Finale: Très animé
Сезар Франк: Соната за виолину и клавир у А дуру
Allegretto ben moderato
Allegro
Ben moderato: Recitativo-Fantasia
Allegretto poco mosso
Пауза
Јоханес Брамс: Соната за виолину и клавир бр. 3 у де молу, оп. 108
Allegro
Adagio
Un poco presto e con sentimento
Presto agitato
Шломо Минц: Сонатина у Це дуру „Quattre Hommages“ – београдска премијера
Под наступом се подразумева анагажовање аутора/извођача према усвојеном
програму, као и обезбеђивање свих инструмената и опреме која није наведена
као обавеза наручиоца
1. Понудa за наступ у оквиру дате цене наступа морају обухватити и све трошкове,
обавезе и дужности који су сходно моделу уговора наведене као обавезе
извођача, што се посебно односи на право снимања и емитовања снимка
концерта где је исто наведено у моделу уговора за ту партију.
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2. Поред уметничког наступа, понуђач се у оквиру дате цене наступа обавезује да
ће учествовати у свим промотивним активностима, у складу са могућностима,
као и да ће доставити Наручиоцу све њему расположиве промотивне и прес
материјале у циљу најаве концерта/ програма
3. Уколико понуда подразумева додатну обавезу Наручиоца да за потребе
предметног концерта / програма обезбеди опрему или инструменте Понуђач је
дужан да наведе све поменуте обавезе у оквиру ове документације у техничком
рајдеру који доставља уз модел уговора.
4. Понуђена цена мора обухватати све друге евентуалне трошкове програма у складу са
понудом коју је доставио у току предселекције програма, а који нису обавеза Наручиоца
према предметној понуди

Venue : Kolarac hall
Date of the performance: November 19th, 2019 at 8p.m.
Performance by:
Shlomo Mintz, violin
Itamar Golan, piano
Programme:
Claude Debussy: Violin Sonata in G minor
Allegro vivo
Intermède: Fantasque et léger
Finale: Très animé
César Franck: Violin Sonata in A major
Allegretto ben moderato
Allegro
Ben moderato: Recitativo-Fantasia
Allegretto poco mosso
Intermission
Johannes Brahms: Violin Sonata No. 3 in D minor, Op. 108
Allegro
Adagio
Un poco presto e con sentimento
Presto agitato
Shlomo Mintz: Sonatina in C major “Quatre Hommages” – Belgrade premiere
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Under the term "performance", the following is presumed: engagement of the author /
performer according to the adopted program, as well as the provision of all
instruments and equipment not specified as the obligation of the contracting authority
1. Offer for performance within the given price of performance must include all the
costs, obligations and duties that are specified in the contract model as the obligations
of the performer, which in particular relates to the right to record and broadcast a
recording of a concert where the same is stated in the model of the contract for that
party.
2. In addition to the artistic performance, the Bidder undertakes to participate in all
promotional activities in accordance with his/hers possibilities, as well as to provide
the contracting authority with all the promotional and press materials available to him
in order to announce the concert/performance
3. If the bid implies an additional obligation for the contracting authority to provide
equipment or instruments for the purpose of the given concert/performance, the
Bidder is obliged to indicate all the above obligations in the framework of this
documentation in the technical scale that is submitted with the model of the contract.
4. The offered price must include all other possible costs of the program in accordance
with the bid it has submitted during the program's pre-selection, and which are not the
contracting authority 's obligation according to the bid subbmited

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА / REQUIREMENTS FOR
PARTICIPATION REFERRED TO IN ARTICLES 75 AND 76 OF THE
PPL AND INSTRUCTIONS ON HOW TO PROVE THAT THE
REQUIREMENTS ARE MET
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА / REQUIREMENTS FOR PARTICIPATION REFERRED TO IN
ARTICLES 75 AND 76 OF THE PPL
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: /
1.1. The right to participate in the procedure of the public procurement in
question has a bidder that fulfills the mandatory conditions for
participation in the public procurement procedure defined by Art. Article
75 of the Law, as follows:
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1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
The bidder must be registered with the competent authority, i.e.
entered in the appropriate business register.
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);
The bidder and its legal representative have not been convicted of any
criminal act as members of an organized criminal group; not convicted
of commercial criminal offences, criminal offences against the
environment, criminal offences of receiving or offering bribe, criminal
offences of fraud;
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);
The bidder has settled due taxes, contributions and other forms of
public taxation in accordance with regulations of the state where its
headquarters are located.
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 гарантује да је ималац права интелектуалне
својине (чл. 75. ст. 2. Закона).
The bidder has fulfilled obligations under applicable regulations on
safety at work, employment and working conditions and environmental
protection, and has not been pronounced a measure prohibiting it the
performance of activities at the time of bid submission;
1.2.

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.
1.2. If the bidder submits an offer with the subcontractor, in accordance
with Article 80 of the Law, the subcontractor must fulfill the mandatory
requirements referred to in Article 75 paragraph 1 item. 1) to 4) of the
Law and the condition referred to in Article 75, paragraph 1, item 5) of
the Law, for the part of the procurement that the bidder will execute
through the subcontractor.
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1.3.

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.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
1.3. If a bid is submitted by a group of bidders, each bidder from the
group of bidders must fulfill the mandatory requirements referred to in
Article 75 paragraph 1 item. 1) to 4) of the Law, and additional
conditions are met together.
The condition referred to in Article 75, paragraph 1, item 5) of the Law,
is obligated to be fulfilled by a bidder from a group of bidders entrusted
with the execution of a part of the procurement for which the fulfillment
of this requirement is necessary.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА / Instructions
on how to prove the fulfillment of the requirements
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац
изјаве понуђача, дат је у поглављу XI),осим за услов из члана 77. Став 1. Тачка 5)
Закона, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона,
дефинисане овом конкурсном документацијом.
Изјава о испуњености услова мора да буде потписана од стране овлашћеног лица
понуђача и оверена печатом.Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у
регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити
овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђачаиз групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да
достави Изјаву подизвођача(Образац изјаве подизвођача, дат је упоглављу XI),
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
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Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача,
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на
инетрнет страницама државних органа.
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 набавции
да је документује на прописани начин.

The bidder proves the fulfillment of mandatory conditions for participation in the procedure
of this public procurement by submitting the following evidence:
Fulfillment of mandatory conditions for participation in the procedure of this public
procurement, in accordance with Art. 77 (4) of the Law, the bidder proves by submitting the
Statement (Form of the Bidder's Declaration, given in Chapter XI), except for the condition
referred to in Article 77, Paragraph 1, Item 5) of the Law, which, under full substantive and
criminal responsibility, affirms that it fulfills the conditions for participation in the public
procurement procedure referred to in Art. 75 and 76 of the Law, defined by this tender
documentation.
The statement on the fulfillment of the conditions must be signed by the authorized person of
the bidder and sealed with a seal. If the Statement is signed by a person who is not registered
in the register as a person authorized to represent, it is necessary to submit the authorization
for signing along with the bid.
If the bid is submitted by a group of bidders, the Statement must be signed by the authorized
person of each bidder from the group of bidders and sealed by the seal.
If the bidder submits a subcontract with the subcontractor, the bidder is obliged to submit the
subcontract statement (Subcontract Submission Form, given in subsection XI), signed by the
subcontractor's authorized person and sealed.
Before issuing a decision to award the contract, the contracting authority may request from
the bidder whose tender is considered to be the most favorable one to provide for the insight
of the original or certified copy of all or some of the evidence on the fulfillment of the
conditions.
If the Bidder does not provide for the insight of the original or certified copy of the requested
evidence within the prescribed deadline, which can not be shorter than 5 days, the contracting
authority shall reject his tender as inadmissible.
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The bidder is not obliged to provide evidence that is publicly available on the websites of the
state authorities.
The Bidder is obliged to notify the contracting authority without delay in writing of any
change regarding the fulfillment of the conditions from the public procurement procedure that
occurs until the decision or contract conclusion is reached, ie during the validity of the public
procurement contract, it is documented in the prescribed manner.

V ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И
НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА / The elements of the contract which shall
be negotiated and the manner of the negotiations
Предмет преговарања је понуђена.
Поступку преговарања ће се приступити непосредно након отварања понуда са
свим понуђачима који су доставили понуду.
Преговарање ће се вршити у више корака, све док понуђачи који учествују у
поступку преговарања не дају своју коначну цену.
Aко Понуђач не присуствује поступку преговарања његовом коначном ценом ће
се смтарти цена коју је навео у оквиру понуде.
The subject matter of the negotiations is the price.
The negotiation procedure will be opened immediately after the opening of bids with
all bidders who have submitted the bid.
Negotiations will take place in several steps, as long as the bidders participating in
the negotiating process do not give their final price.
If the Bidder is not present for the negotiating procedure, price given within the offer
will be considered as a final offer.

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ /
INSTRUCTION TO BIDDERS ON HOW TO PREPARE THE BID
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
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Понуђач подноси понуду на српском језику, осим за партије 3, 10 и 13 за које
понуда може бити поднета на енглеском језику
1. THE INFORMATION ON LANGUAGE ON WHICH THE BIDS SHOULD BE
COMPLETED
The bidder submits the bid
in Serbian, except for lots 3, 10 and 13 for which the bid may be submitted in English
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: Центар београдских фестивала ЦЕБЕФ, Илије
Гарашанина 24, 11000 Београд са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку у
преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
за јавну набавку – извођење програма у оквиру редовне сезоне Центра
београдских фестивала -ангажовање извођача." бр 16/2019- НЕ
ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца до 09.11.2019. 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,
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде
подносити, сматраће се неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
- попуњен, од стране понуђача потписан и печатом оверен образац понуде
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- попуњене, од стране понуђача потписане и печатом оверене изјаве које су
садржане у обрасцима који су саставни део конкурсне документације, с тим да
образац Трошкови понуде није неопходно попунити и потписати;
Понудом мора бити доказано испуњење обавезних и додатних услова као и
посебних захтева наручиоца у погледу околности од којих зависи
прихватљивост понуде.
Понуда мора бити сачињена тако да је из ње могуће утврдити њену стварну
садржину и да је могуће упоредити је са другим понудама. У супротном, понуда
ће бити одбијена због битних недостатака понуде.
2. The manner in which the bid must be made
The bidder shall submit the bid directly or by mail in a closed envelope or box, closed
in such a way that it can be established with certainty that it is opened for the first
time when opening tender bids.
On the back of the envelope or on the box indicate the name and address of the
bidder.
In case a bid is submitted by a group of bidders, it must be indicated on the envelope
that it is a group of bidders and the names and addresses of all participants in the
joint bid must be indicated.
The bid is to be submitted to the following address: Belgrade Festivals Center
CEBEF, Ilije Garašanina 24, 11000 Belgrade with a note: ,, A bid for public
procurement of services: services in the field of culture –programs of Belgrade
festivals Centre’s concert season- Engagement of performers Shlomo Mintz
and Itamar Golan in negotiated procedure without public invitation to bid in public
procurement number 16/2019, - Engagement of performers. No. 20 / 2018- DO NOT
OPEN." The bid is considered timely if it is received by the contracting authority by
09.11.2019 until 12.00 hours at the latest
Upon receipt of each particular bid, the contracting authority will mark the time of
receipt and record the number and the date of the bid according to the order of
arrival on the envelope or box in which the bid is submitted. If the bid is delivered
directly, the contracting authority will submit a tender confirmation to the bidder. On
the confirmation receipt the contracting authority shall indicate the date and time of
receipt of the bid.
The bid that the contracting authority did not receive within the deadline set for
submitting bids, or received after the expiration of the date and the time on which the
bids can be submitted, shall be deemed untimely.
The tender must contain:
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- completed bid form, signed and stamped by the bidder
- filled in, by the bidders signed and stamped with certified statements contained in
the forms that are an integral part of the tender documentation, but the form Bid of
the bid is not necessary to complete and sign;

The bid must demonstrate the fulfillment of mandatory and additional conditions as
well as the specific requests of the contracting authority regarding the circumstances
on which the acceptability of the tender depends.
The bid must be made in such a way that it can determine its actual content and that
it is possible to compare it with other bids. Otherwise, the bid will be rejected due to
important shortcomings in the bid.
3. ПАРТИЈЕ/ LOTS
Набавка није обликована у партијама / Public procurement is not devided in
lots
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. BIDS WITH VARIANTS
Submission of bids with variants is not allowed.
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: Центар
београдских фестивала, Илије Гарашанина 24, 11000 Београд, Србија са
назнаком:
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„Измена понуде за јавну набавку у преговарачком поступку без
објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку – набавка
услуга у области културе - извођење програма у оквиру редовне сезоне
Центра београдских фестивала -ангажовање извођача Шлома Минца и
Итамара Голана." бр 16/2019- НЕ ОТВАРАТИ или
„Допуна понуде за јавну набавку у преговарачком поступку без
објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку набавка
услуга у области културе - извођење програма у оквиру редовне сезоне
Центра београдских фестивала -ангажовање извођача Шлома Минца и
Итамара Голана." бр 16/2019- НЕ ОТВАРАТИ или
„Опозив понуде јавну набавку у преговарачком поступку без објављивања
позива за подношење понуда за јавну набавку – набавка услуга у области
културе - извођење програма у оквиру редовне сезоне Центра
београдских фестивала -ангажовање извођача Шлома Минца и Итамара
Голана." бр 16/2019- НЕ ОТВАРАТИ или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку у преговарачком поступку без
објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку извођење
програма у оквиру редовне сезоне Центра београдских фестивала ангажовање извођача." бр 16/2019- 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 адресe свих учесника у заједничкој
понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче, нити да мења
своју понуду.
5. MODE OF AMENDMENT, SUPPLEMENT AND WITHDRAWAL OF THE BID
Within the deadline for submission of a bid, the bidder may modify, supplement or
withdraw his bid in the manner specified for the submission of the bid.
The Bidder is obliged to clearly indicate which part of the bid is being changed, or
which document is subsequently submitted.
The amendment, supplement or withdrawal of the bid should be sent to the following
address: Belgrade festivals center, Ilije Garašanina 24, 11000 Belgrade, Serbia with
an indication:
" Modification of the bid for public procurement in the negotiation procedure without
public invitation to bid in public procurement - services in the field of culture –
programs of Belgrade festivals Centre’s concert season- Engagement of
performers Shlomo Mintz and Itamar Golan" No. 16 / 2019- DO NOT OPEN
"Amendments of the bid for public procurement in the negotiation procedure without
public invitation to bid in public procurement - services in the field of culture –
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programs of Belgrade festivals Centre’s concert season- Engagement of performers
Shlomo Mintz and Itamar Golan" No. 16 / 2019- DO NOT OPEN
"Withdrawal of the bid for public procurement in the negotiation procedure without
public invitation to bid in public procurement - services in the field of culture –
programs of Belgrade festivals Centre’s concert season- Engagement of performers
Shlomo Mintz and Itamar Golan" No. 16 / 2019- DO NOT OPEN or
"Amendments and modifications of the bid for public procurement in the negotiation
procedure without public invitation to bid in public procurement - services in the field
of culture –programs of Belgrade festivals Centre’s concert season- Engagement of
performers Shlomo Mintz and Itamar Golan" No. 16 / 2019- DO NOT OPEN
On the back of the envelope or on the box indicate the name and address of the
Bidder. In case a bid is submitted by a group of bidders, it must be indicated on the
envelope that it is a group of bidders and indicate the names and addresses of all
participants in the joint bid .
Upon expiration of the deadline for submission of bids, the bidder can not withdraw
or change his bid.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у
више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално или као заједничку понуду или подноси понуду са
подизвођачем.
6. PARTICIPATION IN A COMMON BID OR AS A SUBCONTRACTOR
The Bidder can submit only one bid.
A bidder who has submitted a bid independently can not simultaneously participate in
a joint bid or as a subcontractor, nor can the same person participate in several joint
bids.
In the Bid Form, the Bidder specifies the manner of submitting the Bid, whether he
submits the Bid independently or as a joint bid or if he submits a Bid with the
subcontractor.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу
понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности
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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 IV 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.

7. BID WITH SUBCONTRACTOR
If the bidder submits the bid with the subcontractor, he shall state in the Bid Form
that he submits the bid with the subcontractor, as well as the percentage of the total
value of the procurement that will be entrusted to the subcontractor, which can not
be more than 50%, as well as the part of the subject of the procurement that will be
performed by the subcontractor.
The Bidder in the Bid Form shall indicate the name and subcontractor's
headquarters, if partial execution of the procurement is to be entrusted to the
subcontractor.
If a public procurement contract is concluded between the contracting authority and
the bidder that submits the tender with the subcontractor, that subcontractor will also
be indicated in the public procurement contract.
The Bidder is obliged to submit to the subcontractors evidence of the fulfillment of
the requirements specified in Chapter IV of the Tender Documentation, in
accordance with the Instructions as proof of the fulfillment of the requirements.
The bidder is fully liable to the contracting authority for the execution of obligations
arising from the public procurement procedure, or the execution of contractual
obligations, regardless of the number of subcontractors.
The Bidder is obliged, upon request, to provide the contractor with access to the
subcontractor, in order to determine the fulfillment of the required conditions.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
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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 6) 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,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора .
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV 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.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају
задругари.
8. COMMON BID
The bidding can be submitted by a group of bidders.
If a bid is submitted by a group of bidders, an integral part of the joint bid must be an
agreement by which the bidders from the group bind each other and according to the
contracting authority to the execution of the public procurement, which necessarily
contains the data referred to in Article 81, 4. point. 1) to 6) of the Law and this
information on:
• a member of the group who will be the carrier of the job, ie who will submit the bid
and who will represent the group of bidders before the contracting authority,
• a bidder who, on behalf of a group of bidders, signs a contract,
• a bidder who, on behalf of a group of bidders, will provide a security,
• the bidder who will issue an invoice,
• the account on which the payment will be made,
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• Obligations of each of the bidders from the group of bidders to execute the
contract.

A group of bidders is obliged to submit all evidence of the fulfillment of the
requirements specified in Chapter IV of the Tender Documents, in accordance with
the Instruction as proof of the fulfillment of the conditions.
Bidders from a group of bidders respond indefinitely to the contractor jointly.
A cooperative can submit a bid independently, on his behalf, for the account of a
cooperative or a joint bid on behalf of a cooperative.
If a cooperative is submitting an bid in its name for obligations arising from the public
procurement procedure and the public procurement contract, the cooperatives and
cooperatives shall be responsible in accordance with the law.
If a cooperative submits a joint bid on behalf of the cooperative for the obligations
arising from the public procurement procedure and the public procurement contract,
the cooperatives shall be jointly and severally liable to cooperatives.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ/
Payment terms, the warranty period, as well as other circumstances from
which depends ACCEPTANCE OF BIDS
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је најдуже у законском року.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу је дозвољено да захтева аванс.
9.1. Requirements in terms of terms, terms and conditions of payment.
The longest possible payment term is within the legal deadline.
Payment is made by payment to the bidder's account.
The bidder is allowed to request advance payment.
9.2. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде нe може
мењати понуду.
9.2. Request regarding the validity period of the bid
The validity period of the bid can not be shorter than 60 days from the day of
opening the bids.
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In case of expiration of the validity period of the bid, the contracting authority is
obliged in writing to ask the bidder to extend the validity period of the bid.
A Bidder who accepts a request to extend the validity period of a bid can not alter the
bid.
9.3. Други захтеви
Под наступом се подразумева концерт према усвојеном програму, као и
обезбеђивање свих инструмената и опреме која није наведена као обавеза
наручиоца
Понудa за наступ у оквиру дате цене наступа морају обухватити и све
трошкове, обавезе и дужности који су сходно моделу уговора наведене као
обавезе извођача, што се посебно односи на право снимања и емитовања
снимка концерта где је исто наведено у оквиру модела уговора за ту партију.
Поред уметничког наступа, понуђач се у оквиру дате цене наступа обавезује
да ће учествовати у свим промотивним активностима, у складу са
могућностима, као и да ће доставити Наручиоцу све њему расположиве
промотивне и прес материјале у циљу најаве концерта
Уколико понуда подразумева додатну обавезу Наручиоца да за потребе
предметног концерта обезбеди опрему или инструменте Понуђач је дужан
да наведе све поменуте обавезе у техничкој спецификацији коју предаје уз
модел уговора.
Понуђена цена мора обухватати све друге евентуалне трошкове програма у
складу са понудом коју је доставио у току предселекције програма, а који
нису обавеза Наручиоца према предметној понуди
9.3. Other requirements
Under the term "performance", the following is presumed: engagement of the author
/ performer according to the adopted program, as well as the provision of all
instruments and equipment not specified as the obligation of the contracting authority
1. Bids for performance within the given price of performance must include all the
costs, obligations and duties that are specified in the contract model as the
obligations of the performer, which in particular relates to the right to record and
broadcast a recording of a concert where the same is stated in the model of the
contract for that party.
2. In addition to the artistic performance, the Bidder undertakes to participate in all
promotional activities in accordance with his/hers possibilities, as well as to provide
the contracting authority with all the promotional and press materials available to him
in order to announce the concert/performance
3. If the bid implies an additional obligation for the contracting authority to provide
equipment or instruments for the purpose of the given concert/performance, the
Bidder is obliged to indicate all the above obligations in the framework of this
documentation in the technical scale that is submitted with the model of the contract.
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4. The offered price must include all other possible costs of the program in
accordance with the bid it has submitted during the program's pre-selection, and
which are not the contracting authority 's obligation according to the bid subbmited
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
10. CURRENCY AND MANNER IN WHICH MUST BE STATED AND EXPRESSED
IN OFFER PRICE
Цена може због ино плаћања бити исказана у еврима, 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.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
The price may be expressed in euros, with and without value added tax, due to
payment to the non-resident legal entity, with all the costs incurred by the bidder for
the public procurement in question, evaluation of bids will be executed taking into
account the price without value added tax.
If an unusually low price is quoted, the contracting authority will act in accordance
with Article 92 of the PPL.
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.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
11. INFORMATION ON state authority or organization, or government service or
territorial autonomy or local self-government where one can promptly get
correct information on taxes, environmental protection, employment
protection, working conditions, etc., which are bound for the contract o public
procurement
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Information on tax liabilities can be obtained from the Tax Administration, the Ministry
of Finance and Economy.
Data on environmental protection can be obtained from the Environmental Protection
Agency and the Ministry of Energy, Development and Environmental Protection.
Data on employment protection and working conditions can be obtained from the
Ministry of Labor, Employment and Social Policy.
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Наручилац не захтева средства обезбеђења
12. DATA ON TYPE, CONTENT, METHOD OF SUBMISSION, AMOUNT AND
TERMS OF SECURING THE OBLIGATION OF BIDDER
Contracting authority does not require the Security interes
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.
13. PROTECTION OF DATA CONFIDENTIALITY WHICH THE CONTRACTING
AUTHORITY IS GIVING TO BIDDERS ON DISPOSAL, INCLUDING THEIR
SUBCONTRACTORS
The subject procurement does not contain any confidential information that the
contracting authority makes available.
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 ana.butric@cebef.rs) тражити од
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем
понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту
информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр
16/2019
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Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем
понуде телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. Закона.
4. ADDITIONAL INFORMATION OR EXPLANATIONS CONCERNING THE
PREPARATION OF THE BID
The interested person may, in writing [by mail to the address of the contracting
authority, e-mail to ana.butric@cebef.rs), request from the contracting authority
additional information or clarification regarding the preparation of the bid, no later
than 5 days before the expiration of the deadline for submitting the bid.
The Purchaser shall submit the response in writing to the interested person within 3
(three) days from the date of receipt of the request for additional information or
explanations of the tender documentation, and at the same time it will publish this
information on the Public Procurement Portal and on its website.
Additional information or clarifications are indicated with the note "Request for
additional information or explanations of the tender documentation, Public
procurament No. 16/2019
If the Contracting authority changes or makes amendments to the Tender
Documents eight or fewer days before the expiration of the deadline for submission
of Bids, it is obliged to extend the deadline for submission of bids and publish a
notice on the extension of the deadline for submission of bids.
Upon expiration of the deadline for submission of bids, the contracting authority
cannot change or make amendments to the tender documentation.
Requesting for additional information or clarification regarding the preparation by
phone is not allowed.
Communication in the public procurement procedure shall be done exclusively in the
manner prescribed by Article 20 of the Law
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,
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наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и
код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку
отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична
цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. ADDITIONAL CLARIFICATIONS BY THE BIDDER AFTER THE OPENING OF
BIDS AND CONTROL WITH THE BIDDER OR ITS SUBCONTRACTOR
After the opening of bids, the contracting authority may, upon expert evaluation of
tenders, request additional explanations from the bidder in writing, which will assist
him in the examination, evaluation and comparison of tenders, and may exercise
control (insight) with the bidder or his subcontractor (Article 93 of the Law) .
If the contracting authority estimates that additional explanations are needed, or it is
necessary to carry out control (insight) with the bidder or its subcontractor, the
contracting authority shall leave a reasonable time for the bidder to act upon the
invitation of the contracting authority, or to enable the contracting authority to control
(insight) with the bidder`s subcontractor.
The contracting authority may, with the consent of the Bidder, make corrections to
the calculation errors noted in the consideration of the bid after the completed
opening procedure.
In the case of a difference between the per unit price and the total price, the per unit
price is the applicable one.
If the bidder does not agree with the correction of calculation errors, the contracting
authority will reject his bid as unacceptable.
16. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН
ПРЕГОВАРАЊА
Елемент уговора о коме ће се преговарати је цена.
Поступку преговања ће се приступити непосредно након отварања понуда,
са свим понуђачима који су доставили понуду. Преговарање ће се вршити у
више корака, све док понуђачи који учествују у поступку преговарања не дају
своју коначну цену.
Представник понуђача који је поднео понуду, пре почетка поступка, мора
предати комисији посебно писано овлашћење за присуство у поступку
отварања понуда и овлашћење за преговарање, оверено и потписано од
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда ЈН бр
16/2019 набавка услуга у области културе извођење програма у оквиру редовне сезоне Центра београдских
фестивала – ангажовање извођача
Tender documents for public procurement of services: services in the field of culture - programs of Belgrade festivals
Centre’s concert season in negotiated procedure without public invitation to bid in public procurement number 16/2019, Engagement of performers

26/60

стране законкског заступника понуђача.
Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком
поступку сматраће се његовом коначном ценом она цена која је наведена у
достављеној понуди.
У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у
достављеној понуди.
Наручилац је дужан да у преговарачком поступку обезбеди да уговорена цена
не буде већа од упоредиве тржишне цене и да са дужном пажњом проверава
квалитет предмета набавке.
Наручилац је дужан да води записник о преговарању.
Уколико овлашћени представник Понуђача не буде присуствовао поступку
преговарања, цена која је исказана у достављеној понуди ће се сматрати
коначном.

16. ELEMENTS OF THE CONTRACT THAT MAY BE BROUGHT TO THE TEST
AND THE METHOD OF TREATMENT
The element of the contract to be negotiated is the price.
The negotiation procedure will start immediately after the opening of bids, with all the
bidders who have submitted the bid. Negotiations will take place in several steps,
until the bidders participating in the negotiating process do not give their final price.
The representative of the bidders who submitted the bid, before the commencement
of the procedure, must submit to the commission a special written authorization for
presence in the procedure for opening bids and the authorization for negotiation,
verified and signed by the bidders' legal representative.
If the authorized representative of the bidder does not attend the negotiation
procedure, the final price shall be considered the price stated in the submitted bid.
In the negotiation procedure, a higher price than the price expressed in the
submitted bid can not be offered.
The Contracting authority is obliged to ensure in the negotiation procedure that the
agreed price is not higher than the comparable market price and to inspect the
quality of the subject of procurement with due care.
The Contracting authority is obliged to keep a record of negotiation.
If the Bidder's authorized representative does not attend the bargaining procedure,
the price indicated in the submitted bid will be considered final.
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
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Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.
17. TYPE OF CRITERIA FOR AWARDING OF THE CONTRACT, ELEMENTS OF
CRITERIA ON WHICH AWARDING OF THE CONTRACT IS BASED ON THE
CONTRACT AND METHODOLOGY ON WHICH PONDERS ARE AWARDED FOR
EACH CRITERIA
The most favorable bid will be selected using the "Lowest Bid Price" criteria.
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 је ималац права интелектуалне својине.
(Образац изјаве, дат је у поглављу XII конкурсне документације).
18. RESPECT OF THE OBLIGATION OF APPLICABLE REGULATIONS
The Bidder is obliged, within the scope of his bid, to submit a statement given under
criminal and material responsibility that he has respected all the obligations arising
from the applicable regulations on protection at work, employment and working
conditions, environmental protection, as well as to guarantee that he is the holder of
intellectual property rights . (Declaration form is given in chapter XII of the tender
documentation).
19. 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.
19. USING PATENTS AND RESPONSIBILITY FOR INFRINGEMENT OF
PROTECTED RIGHTS OF INTELLECTUAL PROPERTY BELONGING TO THIRD
PARTIES
The fee for the use of patents, as well as liability for infringement of protected
intellectual property rights of third parties shall be borne by the bidder.
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права подноси лице, који има интерес за доделу уговора у
конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи
штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.
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Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки
(у даљем тексту: Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском
поштом на e-mail ana.butric@cebef.rs или факсом на број 011 32 36 530 или
препорученом пошиљком са повратницом на адреси: Илије Гарашанина 24
11000 Београд. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка
јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије
одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све
учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом
захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у
року од два дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније
седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН
указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте
није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног
става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока
за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108.
ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за
подношење захтева за заштиту права је 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.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1)
назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2)
назив и адресу наручиоца;
3)
податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци
наручиоца;
4)
повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
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5)
6)
7)

чињенице и доказе којима се повреде доказују;
потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе
за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на
сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда
мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос
средстава реализован, као и датум извршења налога.
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод
евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија –
Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за
пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000,00 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; Центар београдских фестивала ; јавна набавка 16/2019
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за
којег је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и
печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о
извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија,
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и
(10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе
из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за
заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
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20. METHOD AND DEADLINE FOR SUBMITTING REQUIREMENTS FOR THE
PROTECTION OF THE BIDDER'S PROTECTION
A request for protection of rights shall be submitted by a person who has an interest
in awarding a contract in a specific procurement procedure and who has suffered or
could suffer damage due to the conduct of the contracting authority contrary to the
provisions of the PPL.
The request for protection of rights shall be submitted to the contracting authority,
and the copy shall be simultaneously submitted to the Republic Commission for the
Protection of Rights in Public Procurement Procedures (hereinafter: the Republic
Commission).
The request for protection of rights is delivered to the customer directly, by e-mail to
ana.butric@cebef.rs or by fax at 011 32 36 530 or by registered mail with a return
receipt at the address: Ilije Garašanina 24 11000 Belgrade. A request for the
protection of rights may be filed during the entire procurement procedure, against
any act of the contracting authority, unless the PPL specified otherwise. The
contracting authority informs all participants in the public procurement procedure
about the submitted request for protection of the rights, ie publishes a notice on the
submitted request on the Public Procurement Portal and on its website, no later than
two days from the date of receipt of the request.
If the request for the protection of rights disputes the nature of the procedure, the
content of the invitation to tender or the tender documents, the request will be
considered timely if it is received by the contracting authority no later than seven
days before the expiration of the deadline for submission of tenders, regardless of
the manner of delivery and if the applicant in accordance with Art. 63. st. 2. The PPL
has pointed out to the Purchaser that any defects and irregularities may occur, and
the Client has not remedied it.
A request for the protection of rights challenging the actions undertaken by the
contracting authority before the expiration of the deadline for submission of bids, and
after the expiration of the deadline referred to in the previous paragraph, shall be
deemed timely if it is submitted no later than the expiration of the deadline for
submission of bids. After issuing a decision on awarding the contract referred to in
Article 108. PPL or decision on termination of the public procurement procedure
referred to in Art. 109. PPL, the deadline for submitting a request for protection of
rights is 10 days from the date of publication of the decision on the Public
Procurement Portal.
The request for the protection of rights can not be challenged by the actions of the
contracting authority undertaken in the public procurement procedure if the applicant
was or may be aware of the reasons for its submission before the expiration of the
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deadline for submission of tenders, and the applicant did not submit it before the
expiry of that deadline.
If the request for protection of rights by the same Applicant is again filed in the same
procurement procedure, the actions of the contracting authority for which the
Applicant knew or could have known during the filing of the previous request can not
be challenged in that request.
The request for protection of rights does not retain the further activities of the
contracting authority in the public procurement procedure in accordance with the
provisions of Article 150 of this PPL.
The application for protection of rights must include:
1) name and address of the applicant and contact person;
2) the name and address of the contracting authority;
3) information on the public procurement that is the subject of the request or the
decision of the contracting authority;
4) violation of the regulations governing the public procurement procedure;
5) facts and evidence for which violations are proved;
6) confirmation of payment of fees from Article 156 of the PPL;
7) signature of the applicant.
Valid evidence of the payment of the fee, in accordance with the Instructions on
payment of the fee for submitting a request for protection of the rights of the Republic
Commission, published on the website of the Republic Commission, accoriding to
Article 151, paragraph 1, item 6 of the PPL, is:
1. Certificate of payment of fees referred to in Article 156 of the PPL which contains
the following elements:
(1) be issued by the bank and contain the seal of the bank;
(2) that it is proof of the payment of the fee, which means that the certificate must
contain the information that the order for payment of the fee, ie the transfer order has
been realized, as well as the date of execution of the order.
* The Republic Commission may inspect the relevant copy of the invoice submitted
by the Ministry of Finance - the Treasury Department, in order to further check the
fact that the transfer order has been executed.
(3) the amount of the fee referred to in Article 156 of the Law on Public
Procurement whose payment is made - 60,000.00 dinars;
(4) account number: 840-30678845-06;
(5) payment code: 153 or 253;
(6) call number: data on the number or mark of the public procurement on which
the request for protection of rights is submitted;
(7) purpose: ZZP; Center of Belgrade Festivals; public procurement 16/2019
(8) user: the budget of the Republic of Serbia;
(9) the name of the payer, or the name of the applicant for the protection of the
right for which the fee was paid;
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(10) signature of the bank's authorized person, or
2. The payment order, the first copy, certified by the signature of the authorized
person and seal of the bank or post, containing all other elements of the certificate of
the payment of the fee referred to in point 1, or
3. The certificate issued by the Republic of Serbia, the Ministry of Finance, the
Treasury Department, signed and stamped, containing all the elements from the
certificate of the payment of the fee referred to in point 1, other than those referred to
in (1) and (10), for the applicants for the protection of the rights that have an opened
account within the respective consolidated treasury account maintained at the
Treasury Department (users of budget funds, users of funds of compulsory social
security organizations and other users of public funds), or
4. A certificate issued by the National Bank of Serbia, which contains all the elements
from the certificate on the payment of the fee referred to in point 1, for the applicants
for the protection of rights (banks and other entities) who have an open account code
The procedure for protecting the rights of bidders is regulated by the provisions of
Art. 138. - 166. PPL.
21. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА
Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење
понуда, дана 09. 11. 2019. године у 12.15 часова на адреси наручиоца: Центар
београдских фестивала, Илије Гарашанина бр. 24, Београд, у присуству
чланова Комисије за предметну јавну набавку. По отварању понуда
приступиће се поступку преговарања до постизања коначне цене.
21. PLACE, TIME AND METHOD OF OPENING BIDS
Opening of tenders is public and will be held immediately after the expiration of the
deadline for submission of bids, on October 29th, 2018 at 12.15 hours at the address
of the contracting authority: Center for Belgrade Festivals, Ilija Garašanina br. 24,
Belgrade, in the presence of members of the Commission for Public Procurement.
After opening the bids, the negotiation procedure will commence until the final price
is reached.
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен
уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту
права из члана 149. Закона.

22. DEADLINE IN WHICH THE CONTRACT WILL BE CONCLUDED
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The public procurement contract will be concluded with the bidder to whom the
contract has been awarded within 8 days from the day the deadline for submitting a
request for protection of rights under Article 149 of the Law.
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку без објављивања
позива за подношење понуда за јавну набавку – набавке у области културе извођење
програма у оквиру редовне сезоне Центра београдских фестивала -ангажовање извођача
Шломо Минц и Итамар Голан ЈН бр 16/2019
VII BID FORM
BID no ________________ date __________________ for public procurement of services:
services in the field of culture - programs of Belgrade festivals Centre’s concert season Engagement of performers in negotiated procedure without public invitation to bid in public
procurement number 16/2019, - Engagement of performers Shlomo Mintz and Itamar Golan PP
No. 16/2019

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ / BIDDERS GENERAL DATA
Назив понуђача: / Bidder’s business name:
Адреса понуђача: / Address of the Bidders head
office:
Матични број
number:

понуђача:/ Bidder’s

registry

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ): / Bidder’s tax identification number (TIN):
Име особе за контакт: Contact person:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:/ Telephone:
Телефакс:/ Telefax:
Број рачуна понуђача и назив банке: / Account
number:
Лице овлашћено за потписивање уговора /
Bidder’s representative authorized to sign the
contract

Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда ЈН бр
16/2019 набавка услуга у области културе извођење програма у оквиру редовне сезоне Центра београдских
фестивала – ангажовање извођача
Tender documents for public procurement of services: services in the field of culture - programs of Belgrade festivals
Centre’s concert season in negotiated procedure without public invitation to bid in public procurement number 16/2019, Engagement of performers

35/60

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: / BID IS SUBMITTED
А) САМОСТАЛНО / INDEPENDENTLY
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ WITH A SUBCONTRACTOR
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ / AS A JOINT BID

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
Note: Circle the method of submitting the bid and enter the sub-contract information,
if the bid is submitted with the subcontractor, or information about all participants in
the joint bid, if the bid is submitted by a group of bidders

Датум/ Date:

М.П./STAMP

Потпис понуђача/ Bidders
signature
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ / SUBCONTRACTOR DATA
1)

Назив подизвођача:
business name

/

Subcontractor’s

Адреса:/ Address:
Матични број:/ Registry number:
Порески идентификациони
identification number (TIN):

број:/

tax

Име особе за контакт:/ Contact person:
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач/ Percentage of
total procurement value to be made by the
subcontractor:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач: / Part of the subject of
procurement to be carried out by the
subcontractor:
2)

Назив подизвођача:
business name

/

Subcontractor’s

Адреса:/ Address:
Матични број:/ Registry number:
Порески идентификациони
identification number (TIN):

број:/

tax

Име особе за контакт:/ Contact person:
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач/ Percentage of
total procurement value to be made by the
subcontractor:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач: / Part of the subject of
procurement to be carried out by the
subcontractor:
Напомена:
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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.
Note:
The "sub-contractors" table is filled out only by those bidders submitting a subcontract with a
subcontractor, and if there are more subcontractors than the places provided in the table, it is
necessary to copy the above form in sufficient number of copies, to be filled in and delivered for each
subcontractor.

Датум/ Date:

М.П./STAMP

Потпис понуђача/ Bidders
signature
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ / DATA ON THE
PARTICIPANT IN A JOINT BID

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:/
Business name of the participant in the joint
bid:
Адреса:/ Address:
Матични број:/ Registry number:
Порески идентификациони
identification number (TIN):

број:/

tax

Име особе за контакт:/ Contact person:
2)

Назив учесника у заједничкој понуди:/
Business name of the participant in the joint
bid:
Адреса:/ Address:
Матични број:/ Registry number:
Порески идентификациони
identification number (TIN):

број:/

tax

Име особе за контакт:/ Contact person:
3)

Назив учесника у заједничкој понуди:/
Business name of the participant in the joint
bid:
Адреса:/ Address:
Матични број:/ Registry number:
Порески идентификациони
identification number (TIN):

број:/

tax

Име особе за контакт:/ Contact person:
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
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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.
Note:
The table "Data on participant in the joint bid" is filled out only by those bidders submitting a joint bid,
and if there are more participants in the joint bid than the places provided in the table, it is necessary
to copy the above form in sufficient number of copies, to fill in and deliver for each bidder who is a
participant in a joint bid.

Датум/ Date:

М.П./STAMP

Потпис понуђача/ Bidders
signature
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ / FORM –PRICE STRUCTURE
набавкa у области културе- извођење програма у оквиру редовне сезоне
Центра београдских фестивала -ангажовање извођача Шломо Минц и
Итамар Голан
ЈН бр 16/2019
services in the field of culture - programs of Belgrade festivals Centre’s
concert season - Engagement of performers in negotiated procedure without
public invitation to bid in public procurement, - Engagement of
performersShlomo Mintz and Itamar Golan PP No 16/2019

Предмет ЈН/ The
scope of the PP

цена без ПДВ- Валута
а/ price without Currency
VAT

цена са ПДВ-ом /
Prive with VAT

Валута
Currency

Наступ Шлома
Минца и
Итамара Голана
Performance by
Shlomo Mintz and
Itamar Golan
УКУПНО:/
TOTAL:

Рок и начин плаћања/ Term and manner of payment:
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Рок важења понуде / Bid validity:

Датум/ Date:

М.П./STAMP

Потпис понуђача/ Bidders
signature

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.
Како је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за
сваку партију посебно

Note:
The bid form must be completed, verified by the bidder and signed, which confirms that the data stated in the
form of the bid is exact. If bidders submit a joint bid, a group of bidders may choose to sign the bid form and seal
verify all bidders from a group of bidders or groups of bidders can designate one bidder from the group who will
fill in, sign and seal the bid form.
As the subject of public procurement is formed in several lots, the bidders will complete the bid form for each lot
separately
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________
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
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IX PREPARATION OF THE BID FORM
In accordance with Article 88, paragraph 1 of the Law, the bidder
____________________ submits the total amount and structure of the costs of
preparing the bid, as follows in the table:
ВРСТА ТРОШКА / TYPE OF COSTS

ИЗНОС ТРОШКА У РСД /
AMOUNT OF COST IN RSD

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ / TOTAL AMAOUNT OF THE COST
OF THE PREPARATION OF THE BID

The costs of preparing and submitting the bid are borne solely by the bidder and can
not ask the contracting authority to pay the costs.
If the public procurement procedure is terminated for reasons on the part of the
contracting authority, the contracting authority is obliged to reimburse the bidder for
the costs of making the sample or model, if they were made in accordance with the
technical specifications of the contracting authority and the costs of obtaining the
security, provided that the bidders asked for compensation for these costs in its bid.
Note: submission of this form is optional.
Date:

STAMP

Bidders signature
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X 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 без објављивања позива за подношење понуда за
јавну набавку – без објављивања позива за подношење понуда– набавке у
области културе извођење програма у оквиру редовне сезоне Центра
београдских фестивала -ангажовање извођача Шломо Минц и Итамар
Голан ЈН бр 16/2019 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.
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда ЈН бр
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X STATEMENT ON INDEPENDENT BID FORM

I hereby declare under full financial and criminal liability:
n
accordance
with
Article
26
________________________________________,
(Name of the bidder)

of

the

Law,

that:
DECLARATION
ABOUT INDEPENDENT BID
Under full substantive and criminal responsibility, I confirm that the bid in the public
procurement of services: services in the field of culture - programs of Belgrade
festivals Centre’s concert season - Engagement of performers Shlomo Mintz
and Itamar Golan in negotiated procedure without public invitation to bid in public
procurement number 16/2019, - Engagement of performers submitted independently,
without agreement with other bidders or interested parties.
Note: In case of a reasonable doubt in the truthfulness of the statement on
independent bid, the Contracting Authority shall immediately inform the organization
in charge of the protection of competition. The organization in charge of the
protection of competition may declare a measure prohibiting the bidder or an
interested person from participating in the public procurement procedure if it
establishes that the bidder or the interested person breached the rules of competition
during the public procurement procedure, within the meaning of the law regulating
the protection of competition. The measure prohibiting participation in public
procurement procedures may last for up to two years. The breach of competition
shall be considered a negative reference, within the meaning of Article 82, paragraph
1, item 2 of the Law.
Date:

STAMP

Bidders signature
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ
ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач_____________________________________________[навести
назив
понуђача] у поступку набавке услуга у области културе бр 16/2019 – набавка
услуга у области културе - извођење програма у оквиру редовне сезоне
Центра београдских фестивала -ангажовање извођача Шломо Минц и
Итамар Голан испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку,и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије;
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује
да јеималац права интелектуалне својине.

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђачаиз групе понуђачаи
оверена печатом.
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда ЈН бр
16/2019 набавка услуга у области културе извођење програма у оквиру редовне сезоне Центра београдских
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XI BIDDER'S STATEMENT ON FULFILLING THE
REQUIREMENTS OF ART. 75 AND 76 OF THE LAW IN THE
PROCESS OF PUBLIC PROCUREMENT
In accordance with Article 77, paragraph 4 of the Law on Public Procurement, under
penalty of perjury, as a representative of the bidder, I give the following
STATEMENT
_____________________________________________ Bidder [insert name of bidder]
in the procurement of services in the field of culture - programs of Belgrade festivals
Centre’s concert season - Engagement of performers Shlomo Mintz and Itamar
Golan in negotiated procedure without public invitation to bid in public procurement
number 16/2019, - Engagement of performers, meets and fulfills all the requirements
stated in the Article 75 and 76 of the PPL, i.e. the requirements defined in the tender
documentation for the public procurement, namely:
1. The bidder is registered with the competent authority, i.e. entered in the appropriate
business register.
2. The bidder and its legal representative have not been convicted of any criminal act as
members of an organized criminal group; not convicted of commercial criminal offences,
criminal offences against the environment, criminal offences of receiving or offering
bribe, criminal offences of fraud;
3. The bidder has settled due taxes, contributions and other forms of public taxation in
accordance with regulations of the state where its headquarters are located.

Date:

STAMP

Bidders signature

Note:
If the bid is submitted by a group of bidders: the Statement must be stamped and signed
by the authorized person of each bidder in the group of bidders.

Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда ЈН бр
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача,дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________[навести назив
подизвођача] у поступку набавке услуга у области културе бр 16/2019 – набавка
услуга у области културе - извођење програма у оквиру редовне сезоне
Центра београдских фестивала -ангажовање извођача Шлома Минца и
Итамара Голана " испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку,и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Подизвођачи његов законски заступник нису осуђивани 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) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази
у време објавепозива за подношење понуде;
4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије.

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда ЈН бр
16/2019 набавка услуга у области културе извођење програма у оквиру редовне сезоне Центра београдских
фестивала – ангажовање извођача
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SUBCONTRACTOR'S STATEMENT ON FULFILLING THE REQUIREMENTS OF ART.
75 AND 76 OF THE LAW IN THE PROCESS OF PUBLIC PROCUREMENT

In accordance with Article 77, paragraph 4 of the Law on Public Procurement, under
penalty of perjury, as a representative of the subcontractor, I give the following
STATEMENT
_____________________________________________ Subcontractor [insert name of
the subcontractor]
in the procurement of services in the field of culture - - programs of Belgrade festivals
Centre’s concert season in negotiated procedure without public invitation to bid in
public procurement number 16/2019, - Engagement of performers, meets and fulfills all
the requirements stated in the Article 75 and 76 of the PPL, i.e. the requirements defined
in the tender documentation for the public procurement, namely:
1. The bidder is registered with the competent authority, i.e. entered in the appropriate
business register.
2. The bidder and its legal representative have not been convicted of any criminal act as
members of an organized criminal group; not convicted of commercial criminal offences,
criminal offences against the environment, criminal offences of receiving or offering
bribe, criminal offences of fraud;
3. The bidder has settled due taxes, contributions and other forms of public taxation in
accordance with regulations of the state where its headquarters are located.

Date:

STAMP

Subcontractor`s signature

Place:
_______________________

If the bidder submits a subcontract with the Subcontractor, the Statement must be signed
by the subcontracted person and seale

Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда ЈН бр
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XII МОДЕЛ УГОВОРА
о набавка услуга у области културе - извођење
програма у оквиру редовне сезоне Центра
београдских фестивала -ангажовање извођача
Шлома Минца и Итамара Голана
Јавна набавка бр 16/2019 без објављивања
позива за подношење понуда – набавка услуга
у области културе - извођење програма у
оквиру редовне сезоне Центра београдских
фестивала -ангажовање извођача
Сачињен између:
1. Центра београдских фестивала, Светогорска
бб, Београд, ПИБ 100038806. Матични бр.
17356038, кога заступа Дамир Хандановић, в.д.
директора (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ
УСЛУГА)
и
2. _________________________
са седиштем у улици _________________,
____________________
ПИБ:
кога заступа __________________
(у даљем тексту: ДАВАЛАЦ УСЛУГА)
као овлашћени ексклузивни заступник Шломо
Минц и Итамар Голан (Shlomo Mintz and Itamar
Golan) - у даљем тексту ИЗВОЂАЧ
Уговорне стране најпре констатују следеће:
- да Давалац услуга има ексклузивно право
заступања ИЗВОЂАЧА чије је ангажовање
предмет јавне набавке и наплате хонорара у
име и за рачун предметног ИЗВОЂАЧА
- да је Давалац услуга изабран као
најповољнији понуђач у поступку јавне набавке
број 16/2019 која је обликована по партијама и
да је његова понуђена цена прихваћена
На основу свега, уговорне стране су се
споразумеле о следећем:

XII MODEL OF CONTRACT
services in the field of culture - programs of
Belgrade festivals Centre’s concert season Engagement of performers Shlomo Mintz and
Itamar Golan in negotiated procedure without
public invitation to bid in public procurement
number 16/2019,
Public Procurement No 16/2019 services in the
field of culture - programs of Belgrade festivals
Centre’s concert season - Engagement of
performers
Concluded between:
1. Belgrade Festivals Center, Svetogorska bb,
Belgrade, Tax identification number
100038806.Registration number. 17356038,
represented by Damir Handanović, acting director
(hereinafter: CONTRACTING AUTHORITY)
and
2.________________________.,
with business headquarters at.
_____________
__________________
Tax identification number: ______________
represented by ___________________
(hereinafter: SERVICE PROVIDER)
as the exclusive representative of the Shlomo Mintz
and Itamar Golan (hereinafter referred to as
PERFORMER)
The Contracting Parties shall first ascertain the
following:
- that the Service Provider has the exclusive right of
representation of the PERFORMER whose
engagement is a subject of public procurement and
payment of fees in the name and on behalf of the
PERFORMER
- that the Service Provider was selected as the most
favorable bidder in the public procurement
procedure number 16/2019, which was formed by
lots and that its offered price was accepted

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

On the basis of all, the contracting parties have
agreed on the following

Члан 1.
Наручилац услуге наручује, а давалац услуге се
обавезује да пружи услугу која је
предмет овог уговора - услуге у области културе
- реализација наступа у оквиру редовне сезоне
ЦЕБЕФ-а(у даљем тескту

SCOPE OF THE CONTRACT
Article 1.
The contracting authority engage the service
provider, who is obliged to provide the service that
is the subject of this contract - cultural services Engagement of performers CEBEF’s concert season

Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда ЈН бр
13/2019 набавка услуга у области културе за потребе реализације 51 Београдских музичких свечаности
БЕМУС 2019 – ангажовање извођача
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МАНИФЕСТАЦИЈА) ангажовање ИЗВОЂАЧА и то:
наступ Шлома Минца и Итамара Голана
место наступа: Коларчева задужбина
Датум наступа: 19. 11. 2019.
Време наступа: 20.00 часова
Проба:
18.11.2019. Музичка галерија Коларца од 18.00
до 21.00
19.11.2019.у 10.00 часова на дан наступа
Саставни део овог Уговора је понуда понуђача,
као и конкурсна документација предметног
поступка јавне набавке, укључујући и технички
рајдер који је ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ доставио уз
наведену понуду, уколико такав постоји.

(in further TEXT PERFORMANCE), as follows:
Performance by Shlomo Mintz and Itamar Golan
Venue : Kolarac hall
Date of the performance: November 19th, 2019
Time: 20.00 hours
Rehearsals:
November 18th 2019, Kolarac Music Gallery from
6pm till 9pm
November 19th 2019 at 10 am on the day of the
performance
The Service provider`s bid is an integral part of this
Contract as is the tender documentation of the
public procurement procedure in question,
including a technical raider provided by SERVICE
PROVIDER with the said bid, if any was submitted.

ЦЕНА
PRICE
Члан 2.
Уговорена вредност за предмет јавне набавке
из члана 1 овог уговора је:
Цена без ПДВ: __________без ПДВ. (нето),
ПДВ износи ___________EUR,
УКУПНО:____________ EUR (нето).
Давалац услуга је сагласан да уговорена
вредност обухвата трошкове наступа уметника,
као и све друге пратеће трошкове, на начин и у
мери у којој је то назначено у понуди програма
коју је Давалац услуга доставио у току
предселекције, а која чини саставни део овог
Уговора.(у даљем тексту понуда)
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Плаћање се врши на рачун даваоца услуга
бр.15073604 који се води код банке
Stadtsparkasse Düsseldorf следећом динамиком:
_________________по пријему наменских
средстава од Оснивача
Рок важења понуда: ______ дана

Article 2.
The contract value for the scope of public
procurement referred to in Article 1 of this contract
is:
Price without VAT: ________EUR net without VAT.,
VAT is_________ EUR,
IN TOTAL: ____________EUR net
The Service Provider agrees that the contracted
amount includes the costs of the artist's
performance, as well as any other incidental
expenses, in the manner and to the extent indicated
in the offer of the program delivered by the Service
Provider during the period of the pre-selection,
which forms an integral part of this Contract.
(hereinafter referred to as bid)
METHOD OF PAYMENT
Article 3
Payment is made to the account of the service
provider No 15073604, with the Bank
Stadtsparkasse Düsseldorf, according to the
following dynamics:____________, upon receipt of
dedicated funds from the Founder.
Bid validity period:____ days

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ

RIGHTS AND OBLIGATIONS

Члан 4.
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА је обавезан да за
извођење програма, у потпуности о свом

Article 4
THE CONTRACTING AUTHORITY is obliged to
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трошку, у сарадњи с другим градским
установама, градских институцијама,
спонзорима манифестације и партнерима на
програму организује и реализује следеће:
- реализује програм у предвиђеном времену и
трајању
- обезбеди све логистичко-продукционе услове
за потребе реализације програма који је
предмет овог Уговора.
- изврши пријаву СОКОЈ-у и другим надлежним
удружењима и организацијама, а сходно
постојећим законским обавезама везаним за
одвијање програма.
- обезбеди адекватне просторије – гардеробе
које се закључавају у близини бине за потребе
извођача , где ће извођач моћи да несметано
борави пре, за време паузе и после наступа.
- Сноси трошкове прибављања и монтирања
адекватног висококвалитетног разгласа и
расвете и других продукционих захтева у
складу са спецификацијом техничког рајдера
који ће ДАВАЛАЦ УСЛУГА доставити, а који је
саставни део овог Уговора, као и да ангажује
све неопходно пратеће техничко особље и
бинску опрему.
- обезбеди медијску кампању предметног
програма.
- обезбеди интернационални авионски превоз,
и то:
За Шлома Минца: авио карта у једном правцу,
Београд – Милано, 20. 11. 2019, бизнис класа и
авио превоз инструмента - виолине
За Итамара Голана: авио карте Париз – Београд
– Париз, 18–20. 11. 2019;
- Обезбеди локални превоз:
За Шлома Минца: аеродром Никола Тесла –
Београд (центар) – аеродром Никола Тесла,
долазак 16. 11. 2019 одлазак 20. 11. 2019;
вожње по локалу (одлазак на Конференцију за
новинаре или на пробе, уколико буде
потребно)
За Итамара Голана: аеродром Никола Тесла –
Београд (центар) – аеродром Никола Тесла,
долазак 18. 11. 2019, одлазак 20. 11. 2019;
вожње по локалу уколико буде потребно;
Обезбеди хотелски смештај:
За Шлома Минца: четири ноћења с доручком,
од 16. до 20. 11. 2019, касни check-out, хотел са
4* са фитнес центром

organize and realize the following regarding the said
program, fully at its own cost, in cooperation with
other city institutions, city institutions, sponsors of
the event and partners on the program:
- organize the program in the foreseen time and
duration
- provide all logistical and production conditions for
the purpose of executing the program that is the
subject of this Contract.
- notify relevant associations and organizations, and
in accordance with the existing legal obligations
related to the organization of the program.
- Provide adequate and lockable dressing rooms
near the stage for the performers' needs, where the
performer will be able to stay unhindered before
the performance, during the break and after the
performance.
- Cover the costs of obtaining and installing of
adequate high-quality sound system and lighting
system and other production requirements in
accordance with the specifications of a technical
raider that SERVICE PROVIDER provided, which is
considered an integral part of this Contract, as well
as to hire all the necessary supporting technical
staff and stage equipment.
- run a promotion campaign for the program in
question.
- provide international air transport, namely:
o For Shlomo Mintz: one-way airfare, Belgrade Milan, November 20, 2019, business class and in
cabin instrument air transportation for the violin
o for Itamar Golan: air transportation Paris Belgrade - Paris, 18-20. 11. 2019;
- Provide local transport:
o For Shlomo Mintz: Nikola Tesla Airport - Belgrade
(center) - Nikola Tesla Airport, arrival on 16.11.2019
departure on 20. 11. 2019; local transportation (to
attend the Press Conference or rehearsal, if
necessary)
o For Itamar Golan: Nikola Tesla Airport - Belgrade
(center) - Nikola Tesla Airport, arrival on November
18, 2019, departure on November 20, 2019; local
driving if necessary;
- Provide hotel accommodation:
o For Shlomo Mintz: four nights stay with breakfast
included, from 16 to 20 November 2019, late checkout, 4 * hotel with fitness facilities
o For Itamar Golan: two nights stay with breakfast
included, 18 - 20 November 2019, 4 * hotel
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За Итамара Голана: два ноћења с доручком, од
18. до 20. 11. 2019, хотел са 4*
Сноси трошкове штимовања клавира за
генералну пробу и концерт, 19. 11. 2019. у
Задужбини Илије М. Коларца;
Члан 5.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће
организовати, реализовати и за потребе
предметних наступа обезбедити следеће:
-ангажовање ИЗВОЂАЧА за потребе
реализације програма који је предмет овог
Уговора и да ће се ИЗВОЂАЧ придржавати свих
норматива рада и утврђених рокова, према
правилима струке
и уобичајеним правилима за обављање
уговорених послова.
- поштовање уговорене сатнице програма,
проба и других одредница програма.
НАРУЧИОЦУ УСЛУГА, а по захтеву НАРУЧИОЦА
најкасније 3 дана по упућеном захтеву
- преузети све друге евентуалне наведене
трошкове програма у складу са понудом коју је
доставио у току предселекције програма, а који
нису обавеза Наручиоца према предметној
понуди.
ДАВАЛАЦ услуга је сагласан да ће се улаз на
предметни програм наплаћивати и да
Наручилац задржава сав приход остварен од
продаје услазница. ДАВАЛАЦ услуга има право
на протоколарне улазнице у количини коју
уговорне стране уговоре.
МАРКЕТИНГ И ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ
Члан 6.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће ИЗВОЂАЧ
активно учествовати у свим промотивним
акцијама поводом предметне манифестације
(конференцији за штампу, уговореним
гостовањима и другим облицима промоције ), а
сходно упутствима ПР службе НАРУЧИОЦА
УСЛУГА, а у складу са распоредом извођача
према заједничком договору
Такође, ДАВАЛАЦ УСЛУГА уступа Центру
београдских фестивала право да користе име и
лик Извођача у промотивне сврхе
МАНИФЕСТАЦИЈЕ у свим облицима рекламног
и пропагандног материјала везаног за
МАНИФЕСТАЦИЈУ.

- cover the cost of piano tuning for the general
rehearsal and concert, November 19, 2019 at the
Kolarac Hall;

Article 5
SERVICES PROVIDER is obliged to organize,
implement and provide the following:
- the PERFORMER's engagement for the needs of
the program that is the subject of this Contract and
to ensure that the CONTRACTOR will comply with
all norms of work and established deadlines,
according to the rules of the profession and the
usual rules for performing the contracted work
- Respect the agreed schedule of programs,
rehearsals and other program elements.
- Deliver promotional material to the CONTRACTING
AUTHORITY, upon request in 3 days at the latest
from the said request
- cover all other costs of the program in accordance
with the bid submitted during the program's preselection, which are not stated as the obligation of
the Contracting authority in the said bid.
The SERVICE PROVIDER agrees that addmition to
the performance shall be charged and that all the
proceedings belong to the Contracting party. The
SERVICE PROVIDER has the right to complementary
tickets in the amount both contracting parties agree
upon.

MARKETING AND PROMOTING ACTIVITIES
Article 6
The SERVICE PROVIDER obliges that the
PERFORMER to participate actively in all
promotional campaigns in connection with the
event (press conference, TV interviews and other
forms of promotion), in accordance with the
instructions of the PR SERVICE OF THE
CONTRACTING AUTHORITY, always according to the
PERFORMER schedule and previously agreed.
Also, SERVICE PROVIDER gives the Belgrade festivals
center the right to use the name and image of the
Performer in the promotional materials for the
program in question in all forms of advertising and
propaganda materials related to program in
question.
SERVICE PROVIDER allows for the performance to
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ДАВАЛАЦ УСЛУГА дозвољава радио и
телевизијско снимање наступа уз право
емитовања на бази једног премијерног и 4
репризна емитовања
као и фотографисање током целокупног
трајања наступа.ДАВАЛАЦ УСЛУГА задржава
право да предметни снимак користи на
некомерцијалној основи за потребе промоције
манифестације.
Право снимања се даје под следећим
условима:
- право на снимање концерта (који ће се
одржати у Београду, 19. новембра) и
емитовање концертнa дато је под условима од
максимално 5 пута у периоду од 10 година, а
почев од новембра 2019. Наручилац услуга ће
одобрити коришћење материјала за
међународно емитовање на веб сајту уметника
и Јутјуб (Youtube)каналу. ДАВАЛАЦ УСЛУГА има
право преслушати / прегледати снимак пре
његовог објављивања и имати право да одбије
сваку његову употребу по основу уметничког
квалитета. ДАВАЛАЦ УСЛУГА не дозвољава
било какву другу употребу материјала.
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА ће бити одговоран за
свако неовлашћено копирање и продају
снимака овог наступа. Повреда ове клаузуле
резултираће тиме да НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА сноси
пуну финансијску одговорност. Снимање се
може користити само након потписивања
ДАВАОЦА УСЛУГА.
Члан 7.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће пружити
Центру београдских фестивала сву неопходну
правну заштиту у вези било -каквог правног
узнемиравања од стране трећих лица у вези
истицања евентулних захтева поводом повреде
ауторских и других права, односно да ће сваки
такав захтев ДАВАЛАЦ УСЛУГА непосредно
регулисати са неведеним лицима.
ВИША СИЛА И ОТКАЗИВАЊЕ НАСТУПА
Члан 8.
Уговорне стране уважавају постојање више
силе (болест, теже повреде, повреде које
ИЗВОЂАЧА онемогућавају у извођењу уплаћен
пре настанка више силе, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се
обавезује да ће уговорени хонорар умањен за

be recorded television and radio on the basis of one
premier and four delayed broadcasts, as well as
allowing for photographs to be taken during the
entire duration of the performance.
CONTRACTING AUTHORITY reserves the right to use
the said recording in non-commertial purposses in
connection to the promotion of the event.
Recording rights are given upon following terms:
- the right to record the concert (to be held in
Belgrade, November 19th) and broadcast the
concert production is given on terms as maximum 5
times in a 10-years period, starting on November
2019.
The Contracting Authority will grant to use the
material for international broadcast on the artist's
web site and YouTube Channel. The SERVICE
PROVIDER has the right to hear/watch the recording
before it is released. He will have the right to refuse
any use of it, based on artistic quality. The SERVICE
PROVIDER does not authorize any other use of the
material.
The CONTRACTING AUTHORITY will be responsible
for not copying and selling the recording of this
production. A breach of this clause will result the
CONTRACTING AUTHORITY bearing full financial
responsibility.
Only upon signature of the SERVICE PROVIDER can
the recording be used.

Article 7
SERVICES PROVIDER is obligated to provide the
Belgrade Festivals Center with all necessary legal
protection in connection with any legal harassment
by third parties regarding
eventual claims for infringement of copyrights and
other rights, that is, each such request is to
appear thus request will be regulated by SERVICE
PROVIDER directly with said third party.
Force majeure / illness / cancellation
Article 8
The Contracting Parties recognize the existence of
Force majeure (sickness, serious injuries of the
Performer, death, decisions by the authorities on
the prohibition of public gatherings, natural
disasters, traffic accidents…), in which case they
accept the postponement of the performance up to
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износ
евентуално направљених путних трошкова
вратити НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ у року три дана од
настанка ситуације описане у предходном ставу
овог члана.
Уколико предметни наступ буде одложен из
разлога настанка више силе, те заказан нови
термин наступа, УГОВОРНЕ СТРАНЕ су сагласне
да ће остварити сарадњу под условима
истоветним онима описаним у овом Уговору.
Члан 9 .
У случају да се НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ не буде
придржавао уговорених рокова плаћања
предвиђених у чл.3. овог Уговора, ДАВАЛАЦ
УСЛУГЕ неће имати обавезу даљег поштовања
одредаба овог Уговора.
Уколико, из било ког разлога изузев разлога
описаних у чл. 8. овог Уговора, дође до отказа
предметног наступа од стране НАРУЧИОЦА
УСЛУГЕ, после потписивања уговора, а пре
уговореног датума наступа или на сам дан
наступа,
ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће бити дужан да врати
већ уплаћени хонорар.
У случају да НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ не изврши или
делимично изврши обавезе преузете овим
Уговором, те тиме доведе ДАВАОЦА УСЛУГЕ у
ситуацију да не може извршити, делимично
или у целости своју уговорну обвезу, ДАВАЛАЦ
УСЛУГЕ неће имати никаквих даљих обавеза
према НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ, при чему
НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ остају обавезе из чл.2. и
чл. 3. овог Уговора.
Члан 10.
ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да, уколико
откаже наступ НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ из било ког
разлога, изузев разлога неизвршења од стране
НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ из разлога описаних у чл.8.
овог Уговора, а након потписа уговора, пре
уговореног термина наступа или на сам датум
одржавања наступа, извши повраћај већ
уплаћеног уговореног хонорара на рачун
НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ.
Члан 11.
Овај Уговор се може отказати само уз постигнут
споразум, о чему мора постојати писмена
сагласност обе уговорне стране.

the first possible date in normal circumstances. If
the fee is paid before the force majeure occurred,
SERVICE PROVIDER is obliged to return the
contracted fee reduced by the amount of eventual
travel expenses within three days of the occurrence
of the situation described in the preceding
paragraph of this Article.If the given performance is
postponed for the reason of the emergence of force
majeure and the new appointment is scheduled,
CONTRACTING PARTIES agree to cooperate on the
terms identical to those described in this Contract.
Article 9
In the event that the CONTRACTING AUTHORITY
does not comply with agreed payment deadlines
stated in Article 3.
of this Contract, SERVICES PROVIDER will not be
obliged to continue to comply with the terms of this
Contract.
If, for whatever reason, except for the reasons
described in Art. 8 of this Contract, the
CONTRACTING AUTHORITY cancels the services
required by this Contract after the
signing of the contract, and before the contracted
date or on the day of the
performance, SERVICE PROVIDER will not be obliged
to return the already paid fee.
In the event that the Contracting Authority fails to
perform or partially perform the obligations
assumed by this Contract and thereby entrusts the
SERVICE provider in the
situation that it cannot execute, in whole or in part,
its contractual obligation, SERVICE PROVIDER will
not have any further obligations towards the
Contracting authority, whereby the Contracting
authority’s obligations referred to in Article 2 and 3
of this Contract remain.
Article 10
In Case that SERVICE PROVIDER cancels the
performance for any reason, except for the reasons
described in Article 8. of this Contract, after the
signing of the contract, and prior to the agreed term
of performance or on the date of the performance,
SERVICE PROVIDER is obligated to reimburse the
already paid fee in full amount of the
CONTRACTING AUTHORITY.
Article 11
This Contract can be canceled only with the
agreement reached, which must be subject to the
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Уговора покушати да реше споразумно и
вансудски, уколико је то могуће. У случају да
евентуални спор није могуће решити
споразумно, надлежан је Привредни суд у
Београду.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Уговорне стране су прочитале овај Уговор,
разумеле његову садржину и својим потписима
потврђују да он представља њихову слободно
изражену вољу.
Члан 13.
Уговорне стране изјављују да ће у интересу
сарадње све евентуалне проблеме у тумачењу
или спровођењу одредби овог

written consent of both Contracting Parties. in the
interpretation or implementation of the provisions
of this Contract will be resolved by mutual consent,
as far as possible.
In the event that any dispute cannot be resolved by
mutual agreement, the Commercial Court in
Belgrade is competent

MISCELANIOUS
Article 12
The Contracting Parties have read this Contract,
understand its content and its own and with their
signatures confirm that he represents their freely
expressed will.
Article 13
The Contracting Parties declare that, in the interest
of cooperation, any possible problems

Члан 14.
Измене и допуне овог уговора могуће су
искључиво уз писмену сагласност обе уговорне
стране.

Article 14
Amendments to this Contract are only possible with
the written consent of both Contracting Parties.

Члан 15.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна
примерка, од којих по 2 (два) припадају свакој
уговорној страни.

Article 15
This Contract is made in 4 (four) identical copies, of
which 2 (two) belong to each contracting party.

НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА
__________________
ДАВАЛАЦ УСЛУГА
_________________

CONTRACTING AUTHORITY
_____________________
SERVICE PROVIDER
____________________________
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ОПИС УСЛУГА/ TECHNICAL CHARACTERISTICS AND DESCRIPTION OF
THE SERVICES
Задужбинa Илије М. Коларца,
19. новембар 2019. у 20.00h
ШЛОМО МИНЦ, виолина (SHLOMO MINTZ, Violin)
ИТАМАР ГОЛАН, клавир (ITAMAR GOLAN, Piano)
Програм:
Клод Дебиси: Соната за виолину и клавир у ге молу
Allegro vivo
Intermède: Fantasque et léger
Finale: Très animé
Сезар Франк: Соната за виолину и клавир у А дуру
Allegretto ben moderato
Allegro
Ben moderato: Recitativo-Fantasia
Allegretto poco mosso
Пауза
Јоханес Брамс: Соната за виолину и клавир бр. 3 у де молу, оп. 108
Allegro
Adagio
Un poco presto e con sentimento
Presto agitato
Шломо Минц: Сонатина у Це дуру „Quattre Hommages“ – београдска премијера

Под наступом се подразумева анагажовање аутора/извођача према усвојеном програму, као и
обезбеђивање свих инструмената и опреме која није наведена као обавеза наручиоца
1.
Понудa за наступ у оквиру дате цене наступа морају обухватити и све трошкове, обавезе и
дужности који су сходно моделу уговора наведене као обавезе извођача, што се посебно односи на
право снимања и емитовања снимка концерта где је исто наведено у моделу уговора за ту партију.
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2.
Поред уметничког наступа, понуђач се у оквиру дате цене наступа обавезује да ће учествовати у
свим промотивним активностима, у складу са могућностима, као и да ће доставити Наручиоцу све њему
расположиве промотивне и прес материјале у циљу најаве концерта/ програма
3.
Уколико понуда подразумева додатну обавезу Наручиоца да за потребе предметног концерта /
програма обезбеди опрему или инструменте Понуђач је дужан да наведе све поменуте обавезе у оквиру
ове документације у техничком рајдеру који доставља уз модел уговора.
4.
Понуђена цена мора обухватати све друге евентуалне трошкове програма у складу са понудом
коју је доставио у току предселекције програма, а који нису обавеза Наручиоца према предметној
понуди
Venue : Kolarac hall
Date of the performance: November 19th, 2019 at 8p.m.
Performance by:
Shlomo Mintz, violin
Itamar Golan, piano
Programme:
Claude Debussy: Violin Sonata in G minor
Allegro vivo
Intermède: Fantasque et léger
Finale: Très animé
César Franck: Violin Sonata in A major
Allegretto ben moderato
Allegro
Ben moderato: Recitativo-Fantasia
Allegretto poco mosso
Intermission
Johannes Brahms: Violin Sonata No. 3 in D minor, Op. 108
Allegro
Adagio
Un poco presto e con sentimento
Presto agitato
Shlomo Mintz: Sonatina in C major “Quatre Hommages” – Belgrade premiere

Under the term "performance", the following is presumed: engagement of the author / performer according to
the adopted program, as well as the provision of all instruments and equipment not specified as the obligation
of the contracting authority
1. Offer for performance within the given price of performance must include all the costs, obligations and
duties that are specified in the contract model as the obligations of the performer, which in particular relates to
the right to record and broadcast a recording of a concert where the same is stated in the model of the
contract for that party.
2. In addition to the artistic performance, the Bidder undertakes to participate in all promotional activities in
accordance with his/hers possibilities, as well as to provide the contracting authority with all the promotional
and press materials available to him in order to announce the concert/performance
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3. If the bid implies an additional obligation for the contracting authority to provide equipment or instruments
for the purpose of the given concert/performance, the Bidder is obliged to indicate all the above obligations in
the framework of this documentation in the technical scale that is submitted with the model of the contract.
4. The offered price must include all other possible costs of the program in accordance with the bid it has
submitted during the program's pre-selection, and which are not the contracting authority 's obligation
according to the bid submitted

ДАВАЛАЦ УСЛУГА_________________

SERVICE PROVIDER _________________________
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