Општа информација и услове тендера
Подаци о Наручиоцу: Представништво Россотрудничества у Републици Србији
Седиште/Поштанска адреса: Република Србија, 11000 Београд, Улица краљице
Наталије бр. 33, 11000 Београд
Контакт: тел.+381 11/2688-300; e-mail: serbia@rs.gov.ru и sekretar@ruskidom.rs
Одговорно лице: Мирић Елица
Радно време: понедељак - петак од 9.00 до 17.00
Информација за добављаче:
Назив и опис објекта набавке: за испоруку опреме и монтажу система осветљења
у изложбеном комплексу Руског центра за науку и културу у Републици Србији,
Београд
Кaрактеристике и количина испоручене робе, радова, услуга: у складу са
Техничким задатком од 22.09.2016.год.
Место пружања услуга: Република Србија, 11000 Београд, Улица краљице
Наталије бр.33 и локације партнера;
Рок за пружање услуга: до 30. новембар 2016. год.
Извор финансирања набавке: буџет Руске Федерације
Подаци о трошковима који су укључени (нису укључени) у цену услуга:
укључени су сви трошкови, порези, дажбине и обавезна плаћања.
Почетна (Максимална) Цена уговора: 48.610,23
шестстотина десет и 23/100) евра.

(четрдесет осам хиљада

Начин предаје тендерских понуда: у виду електронског документа или у писаној
форми у затвореној коверти
Место подношења тендерских понуда: Представништво Россотрудничества у
Републици Србији, 11000 Београд, Улица краљице Наталије бр. 33
Идентификациони број набавке: (тек од 01. јануара 2017.г.)
Начин одређивања испоручиоца (извођача, извршиоца): тендерске понуде
Рок за предају тендерских понуда: најкасније до 17.00 часова 25. октобра 2016.г.

Језик тендерских понуда: руски или српски.
Рок и начин плаћања услуга: аванс није предвиђен. Пријем радова по овом
уговору је у америчким доларима. Државни Инвеститор плаћа радове по овом
уговору у српским динарима, по средњем курсу Националне банке Србије на дан
потпсивања акта о изведеним радовима. Средства се уплаћују на рачун Извођача.
Захтеви према учесницима тендера:
1. усаглашеност са захтевима, утврђеним законима Руске Федерације према лицима
која се баве испоруком роба, извођењем радова, пружањем услуга које су предмет
јавне набавке;
2. да учесник тендера - правно лице - није у процесу ликвидације, као и да не
постоји одлука арбитражног суда којом се учесник тендера - правно лице или
индивидуални предузетник проглашава инсолвентним (у стечају) или је покренут
стечајни поступак;
3. да делатност учесника тендера није суспендована на начин, утврђен Кодексом
Руске Федерације о административним прекршајима, на дан подношења пријаве за
учешће у поступку набавке;
4. да је учесник тендера измирио све порезе, доприносе и друге јавне дажбине које
се тичу обавезних уплата у буџет;
5. да учесник тендера - физичко лице или руководилац, чланови колегијалног
извршног органа или главни књиговођа правног лица - учесника тендера нису
осуђивани за кривична дела у сфери економије (осим за лица којима је таква осуда
избрисана или суспендована) и да наведена физичка лица нису осуђена на
лишавање права извршења одређене функције или права да се баве одређеном
делатношћу која је везана за испоруку робе, извођење радова, пружање услуга који
су објекат спроведеног тендера, ка и да немају административне казне у виду
дисквалификације;
6. да између учесника тендера и наручиоца не постоји сукоб интереса, за које се
сматрају случајеви када су руководилац наручиоца, члан комисије за реализацију
тендера, руководилац уговорне службе наручиоца и руководилац у браку с
физичким лицима који су корисници добити, индивидуалним извршним органом
привредног друштва (директором, генералним директором, управником,
председником и другима), члановима колегијалног извршног органа привредног
друштва, руководиоцем (директором, генералним директором) установе или
унитарног предузећа, или с другим органима управе правних лица који су учесници
тендера, с физичким лицима, укључујући и лица регистрована у статусу
предузетника – учесници тендера, или су блиски рођаци (рођаци по директној
растућој или опадајућој линији (родитељи и деца, деде, бабе и унуци), крвни или

полукрвни (који имају заједничког оца или мајку) браћа и сесстре), усвојитељи или
усвојеници наведених физичких лица. У лица која могу имати користи у смислу
овог члана спадају физичка лица која директно или индиректно (преко правног
лица или преко неколико правних лица) поседују више од десет процената акција с
правом гласа привредног друштва или удео који премашује десет процената у
оснивачком капиталу привредног друштва;
7) да учесник тендера није офшор компанија.
Листа докумената за достављање: пријава за јавну набавку (Прилог 1),
пуномоћје, доказ да компанија није уписана у регистар непоузданих добављача
(извођача, извршилаца), потврда од пореских власти о измирењу задужености,
дозвола за обављање датог вида делатности, оверени превод на руски језик
докумената о државној регистрацији
Место отварања понуда: Представништво Россотрудничества у Републици
Србији, 11000 Београд, Улица краљице Наталије бр. 33
Датум и време отварања понуда: 26. октобар 2016. у 12:00
Рок за потписивање државног уговора са победником тендера: најкасније у
року од осам календарских дана од дана потписивања Записника о прегледу и
оцени тендерских понуда
Могућност једностраног одбијања да се реализује уговор у складу са Савезним
законом од 5. априла 2013.г. бр. 44-ФЗ "О систему уговора за набавку роба,
радова и услуга за државне и јавне потребе":
1. Раскид уговора дошушта се уз споразум страна, по одлуци суда, у случају да
једна страна једнострано одбије да реализује уговор у складу са грађанским
законодавством.
2. Наручилац има право да донесе одлуку о једностраном одбијању да реализује
уговор по основама прописаним Грађанским закоником Руске Федерације за
једнострано одбијање обављања одређених врсте обавеза, под условом да је то
било предвиђено уговором.
(У редакцији Савезног закона од 28.12.2013.г. бр. 396-ФЗ)
(види текст у претходној редакцији)
3. наручилац има право да спроведе експертизу испоручене робе, изведених радова,
пружене услуге, уз ангажовање експерата, експертских организација пре доношења
одлуке о једностраном одбијању да се реализује уговор, у складу са ставом 8. овог
члана.

4. Уколико је наручилац спровео експертизу испоручене робе, изведених радова
или пружене услуге уз ангажовање експерата, експертских организација, одлуку о
једностраном одбијању да се реализује уговор наручилац може донети само под
условом да резултати експертизе испоручене робе, изведених радова или пружене
услуге у закључку експерта, експертске организације потврде кршење услова
уговора које је довело до једностраног одбијања наручиоца да се уговор реализује.
5. Одлука о једностраном одбијању наручиоца да се уговор реализује, најкасније у
року од три радна дана од дана доношења ове одлуке, објављује се у јединственом
информационом систему и доставља се добављачу (извођачу, извршиоцу)
препорученом поштом са повратницом на адресу добављача (извођача,
извршиоца), наведену у уговору, као и телеграмом или факсом, или електронском
поштом или другим средством комуникације и испоруке којим се осигурава да ће
се такво обавештење фиксирати и да ће наручилац добити потврду о испоруци
добављачу (извођачу, извршиоцу). Уколико наручилац испуни захтеве наведене у
овом делу, сматра се да је добављач (извођач, извршилац) исправно обавештен о
једностраном одбијању да се уговор изврши. Као датум таквог исправног
обавештавања сматра се датум када наручилац прими потврду о уручењу
обавештења добављачу (извођачу, извршиоцу), односно од дана када наручилац
прими информацију о томе да се добављач (извођач, извршилац) не налази на
адреси наведној у уговору. У случају да се не може добити наведена потврда или
информација, за датум таквог прописног обавештења сматра се датум по истеку
тридесет дана од датума када је наручилац у јединственм информационом систему
објавио своју одлуку о једностраном одбијању да се уговор реализује.
6. Одлука наручиоца о једностраном одбијању да се уговор реализује ступа на
снагу и уговор се сматра раскинутим у року од десет дана од дана прописног
обавештења добављача (извођача, извршиоца) од стране наручиоца о једностраном
одбијању да се уговор реализује.
7. Наручилац је дужан да се одрекне одлуке о једностраном повлачењу из уговора
која није ступила на снагу уколико у року од десет дана од дана када добављач
(извођач, извршилац) на прописан начин добије обавештење о одлуци наручиоца о
једностраном одбијању да се уговор реализује буде елиминисана повреда услова
уговора која је и послужила као основ за доношење одлуке, као и уколико су
наручиоцу компензовани трошкови спровођења експертизе у складу са ставом 10
овог члана. Дато правило се не примењује у случају поновљених кршења услова
уговора од стране добављача (извођача, извршиоца), што се, у складу са
грађанским законодавством, сматра основом за једнострано одбијање наручиоца да
се уговор реализује.
8. Наручилац је дужан да донесе одлуку о једностраном одбијању да се уговор
реализује у следећим случајевима:

1) Ако је у току извршења уговора утврђено да добављач (извођач, извршилац) и
(или) испоручена роба у складу с утврђеним обавештењем о спровођењу набавке и
(или) документације о набавци, не одговарају захтевима према учесницима набавке
и (или) испорученој роби, или је доставио неистините информације о својој
усаглашености и (или) усаглашености испоручене робе с таквим захтевима, што му
је омогућило да победи на тендеру којим се одређује испоручилац (извођач,
извршилац);
2) Ако се, у току извршења уговора о испоруци робе, закљученог у складу с тачком
47 став 1 члан 93 овог Савезног закона, чија је правоснажност формирана или
модернизована и (или) примењена на територији Руске Федерације у складу са
специјалним инвестиционим уговором, такав специјални инвестициони уговор
раскине. Притом се раскид уговора, закљученог у складу с тачком 47 става 1 члана
93 овог Савезног закона, врши на следећи начин:
а) страна специјалног инвестиционог уговора која је закључила такав уговор у име
Руске Федерације (Руске Федерације заједно са субјектом Руске Федерације и (или)
општинском јединицом), у року од десет радних дана од дана његовог раскидања,
наручиоцима који су закључили уговор о испоруци робе у складу с тачком 47 став1
члан 93 доставља обавештење о наведеном раскиду уговора за које на дан
достављањања таквог обавештења обавезе нису извршене. Обавештење о раскиду
специјалног инвестиционог уговора доставља се наручиоцима путем поште и то
препорученом поштом са повратницом на адресе наручилаца које су наведене у
уговорима. Листа одговарајућих наручилаца се утврђује на основу информација
садржаних у регистру уговора који су закључили наручиоци;
б) наручиоци најкасније у року од три радна дана од дана пријема обавештења
наведеног у подтачки "а" овог става, треба да донесу одлуку о једностраном
повлачењу из уговора закључених у складу са тачком 47 став 1 члан 93 овог
Савезног закона;
в) раскид уговора након доношења одлуке из подтачке "б" ове тачке врши се у
складу са општим поступком наведеним у овом члану;
3) Ако се, у току извршења уговора о испоруци робе, закљученог у складу с тачком
48 став 1 члан 93 овог Савезног закона, чија је правоснажност формирана или
модернизована и (или) примењена на територији Руске Федерације у складу са
државним уговором, закљученим у складу са чланом 111.4 овог Федералног закона,
такав државни уговор раскине. Притом се раскид уговора, закљученог у складу с
тачком 48 става 1 члана 93 овог Савезног закона, врши на следећи начин:
а) страна државног уговора која је закључила такав уговор у име Руске Федерације
у складу са чланом 111.4 овог Савезног закона, у року од десет радних дана од дана
његовог раскидања, наручиоцима који су закључили уговор о испоруци робе у
складу с тачком 48 став1 члан 93 доставља обавештење о наведеном раскиду

уговора за које на дан достављањања таквог обавештења обавезе нису извршене.
Обавештење о раскиду државног уговора, закљученог у сладу са чланом 111.4 овог
Федералног закона, доставља се наручиоцима путем поште и то препорученом
поштом са повратницом на адресе наручилаца које су наведене у уговорима. Листа
одговарајућих наручилаца се утврђује на основу информација садржаних у
регистру уговора који су закључили наручиоци;
б) наручиоци најкасније у року од три радна дана од дана пријема обавештења
наведеног у подтачки "а" овог става, треба да донесу одлуку о једностраном
повлачењу из уговора закључених у складу са тачком 48 став 1 члан 93 овог
Савезног закона;
в) раскид уговора након доношења одлуке из подтачке "б" ове тачке врши се у
складу са општим поступком наведеним у овом члану;
8. Информације о добављачу (извођачу, извршиоцу), са којим је уговор био
раскинут због једностраног повлачења наручиоца из уговора, укључује се на начин
утврђен овим Савезним законом у регистар несавесних добављача (извођача,
извршилаца).
9. У случају раскида уговора због једностраног повлачења наручиоца из уговора,
наручилац има право да оствари набавку робе, радова, услуга које су биле предмет
испоруке, извођења и пружања раскинутог уговора, у складу с одредбама тачке 6
дела 2 члана 83 овог Савезног закона.
10. Ако је пре раскида уговора добављач (извођач, извршилац) делимично испунио
обавезе предвиђене уговором, при закључивању новог уговора количина
испоручене робе, обим изведених радова или пружених услуга мора бити умањена
пропорционално количини испоручене робе, обиму радова или пружених услуга по
раскинутом уговору. Притом цена уговора, закљученог у складу с делом 17 овог
члана, мора бити умањена пропорционално количини испоручене робе, обиму
изведених радова или пружене услуге.
11. Добављач (извођач радова, извршилац) има право да донесе одлуку о
једностраном одбијању да изврши уговор по основама прописаним Грађанским
закоником Руске Федерације за једнострано одбијање да се изврше одређене врсте
обавеза, ако је у уговору било предвиђено право наручиоца да донесе одлуку о
једностраном одбијању реализације уговора.
12. Одлука добављача (извођача радова, извршиоца) о једностраном одбијању
добављача да се уговор реализује, најкасније у року од три радна дана од дана
доношења ове одлуке, објављује се у јединственом информационом систему и
доставља се наручиоцу препорученом поштом са повратницом на адресу
наручиоца, наведену у уговору, као и телеграмом или факсом, или електронском
поштом или другим средством комуникације и испоруке којим се осигурава да ће

се такво обавештење фиксирати и да ће добављач (извођач, извршилац) добити
потврду о испоруци. Уколико добављач (извођач, извршилац) испуни захтеве
наведене у овом делу, сматра се да је наручилац исправно обавештен о
једностраном одбијању да се уговор изврши. Као датум таквог исправног
обавештавања сматра се датум када добављач (извођач, извршилац) прими потврду
о уручењу обавештења, односно од дана када добављач (извођач, извршилац)
прими информацију о томе да се наручилац не налази на адреси, наведној у
уговору. У случају да се не може добити наведена потврда или информација, за
датум таквог прописног обавештења сматра се датум по истеку тридесет дана од
датума када је добављач (извођач, извршилац) у јединственом информационом
систему објавио своју одлуку о једностраном одбијању да се уговор реализује.
13. Одлука добављача (извођача, извршиоца) о једностраном одбијању да се уговор
реализује ступа на снагу и уговор се сматра раскинутим у року од десет дана од
дана прописног обавештења од стране добављача (извођача, извршиоца) о
једностраном одбијању да се уговор реализује.
14. Испоручилац (извођач радова, извршиоца) је дужан да се одрекне одлуке о
једностраном повлачењу из уговора која није ступила на снагу уколико у року од
десет дана од дана када наручилац на прописан начин добије обавештење о одлуци
испоручиоца (извођача радова, извршиоца) о једностраном одбијању да се уговор
реализује буде елиминисана повреда услова уговора која је и послужила као основ
за доношење наведене одлуке.
15. При раскиду уговора услед једностраног обијања уговорне стране да се
реализује уговор, друга уговорна страна има право да захтева надокнаду само
фактичке штете која је непосредно условљена околностима које су биле основ за
доношење одлуке о једностраном одбијању да се уговор реализује.
16. У случају раскида уговора због једностраног повлачења из уговора добављача
(извођача, извршиоца), наручилац врши набавку роба, радова, услуга чија је
испорука, извођење и пружање било предмет раскинутог уговора, у складу с
одредбама овог Савезног закона.
Руководилац Представништва/
Представник државног наручиоца

_____________________

Н.В.Кушченкова

