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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и
68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке У-03/2018
број 1526 од 14.05.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку У03/2018 број 1130 од 12.04.2018. године, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности –
Сервисирање и функционално испитивање система опреме за против пожарну
заштиту
ЈНМВ бр. У-03/2018
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II
III

IV
V

VI
VII

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Врста, техничке карактеристике (спецификације) и опис
услуга
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и
76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих
услова
Критеријуми за доделу уговора
Образац понуде (Образац 1);
Образац структуре понуђене цене - техничка
спецификација, са упутством како да се попуни
(Образац 2);
Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
Образац изјаве понуђача о испуњености услова за
учешће у поступку јавне набавке – чл. 75. ЗЈН,
наведених овом конурсном документацијом,
(Образац 5);
Образац изјаве подизвођача о испуњености услова
за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН,
наведених овом конкурсном документацијом
(Образац 6).
Образац изјаве о поштовању обавеза из члана
75.став2.Закона(Образац 7);
Изјава о јавној доступности доказа
Изјава о прихватању финансијске гаранције за
добро извршење посла

Страна
3

Модел уговора
Упутство понуђачима како да сачине понуду
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Позориште Атеље 212
Адреса: Светогорска 21
ПИБ: 100049752
Матични број:07023880
Интернет страница наручиоца:www.atelje212.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу
са Законом о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским
актима којима се уређују јавне набавке.
На ову јавну набавку ће се примењивати:
- Закон о буџету Републике Србије
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
- Закон о општем управном поступку у делу који није регулисан Законом о
јавним набавкама
- Закон о облигационим односима након закључења уговора о јавној набавци
- Закон о заштити од пожара
- Закон о безбедности и здрављу на раду
3.Предмет јавне набавкеПредмет јавне набавке бр. У-03/2018 су услуге - Сервисирање
и функционално испитивање система опреме за противпожарну заштиту
Редни број у Плану ЈН - 1.2.3
4. Партије
Предметна набавка је обликована у две партије, и то:
Партија 1:
Сервисирање и функционално испитивање ПП централе са
заменом резервних делова
Партија 2: Сервисирање и функционално испитивање стабилне инсталације
за гашење пожара,инсталације за одвођење дима и топлоте, ПП врата, паничне
расвете са аутономним напајањем, ПП хидроподстанице, провера исправности
мобилне опреме за гашење почетних пожара, провера исправности хидрантске
мреже и хидрантских црева са заменом резервних делова
Ознака и назив из Општег речника набавки :
50700000 –услуге поправке и одржавања инсталација у зградама
5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Није у питању резервисана јавна набавка.
6. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Жаклина Булајић, службеник за јавне набавке,
ninab@atelje212.rs.
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСИТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) И
ОПИС УСЛУГА
ТЕХНИЧКИ ОПИС
Позориште Атеље 212 је сврстано у II.2 групу подкатегорију 6 угрожености од
пожара, односно у категорију објеката са повећаним ризиком.

ПАРТИЈА 1
СИСТЕМ СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА
ТЕХНИЧКИ ОПИС
Позорише поседује микропроцесорску адресибилну централу типа ZITON ZP3-2L, за
сигнализацију пожара, са могућношћу функционисања у режиму дан-ноћ, са АКУ
батеријама за сопствено напајање у случају нестанка мреже до 18Ah.
За детекцију пожара видљивог дима монтирани су адресибилни оптички детектори дима
типа ZITON ZP-730GE , конвенциони оптички детектор дима, типа ZITON ZP-630 GE. На
инсталацији се налазе паралелни индикатори пожара типа ZP-RI, адресибилни зонски
модули типа А70 GE ZITON, за повезивање конвенционалних јављача на адресибилну
централу.
Путем ЛЦД дисплеја, надзиру се активности централе. Дисплеј и контролне функције су
потпуно програмибилне и аларми и догађаји укључујући зоне, локације и поруке могу се
програмирати да се прикажу са било које локације. Централа за дојаву пожара смештена је
у просторији портира на улазу. Сви аларми се третирају као аутоматски ( од стране
аутоматског јављача ) и као ручни ( од стране ручног јављача пожара). Аутоматски аларм
се прослеђује са временском задршком, док се ручни аларм прослеђује непосредно ка
извршним уређајима. Трајање временске задршке аларма се подешава програмски.
Систем дојаве пожара може да функционише у режиму ДАН или режиму НОЋ. Ови
режими се непосредно односе на присуство људи током дана у штићеном простору као и
на
присуство
оператера
на
централама.
Обезбеђено је непрекидно дежурство оператера на систему дојаве пожара.
Уређај, тип, произвођача
Kоличина (комада)
Адресибилна централа за дојаву пожара ZP3 са 2 петље
1
произвођача Ziton, Енглеска
Адресибилни ручни јављач , произвођача Ziton, Енглеска
67
Адресибилни оптички јављач , произвођача Ziton, Енглеска
158
Адресибилни реле, произвођача Ziton, Енглеска
4
Адресибилни улазни модул, произвођача Ziton, Енглеска
9
Адресибилни конвенционални интерфејс ,произвођача Ziton,
4
Енглеска
Конвенционална алармна сирена, произвођача Ziton, Енглеска
35
Извршне функције ПП централе
1. Затварање ПП врата у магацину декора и реквизите која деле магацин на два ПП сектора и
која су повезана са ПП централом зонски
2. Затварање ПП врата на евакуационом путу од Мале сцене ка доњем фоајеу која су
повезана са ПП централом зонски .

3. Активирање стабилних система за гашење пожара (дизел агрегат , главно разводно
постројење, димери, режија светла на Великој сцени, режија тона на Великој сцени,
појачавачко одељење Велика сцена, видео режија Велика сцена, режија светла Мала
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сцена) Управљање гашењем пожара у овим просторијама изведено је преко
релејних излаза за активирање гашење пожара. Системом за гашење су обухваћене
две зоне у штићеном сектору/простору. Активирање гашења је аутоматско, преко
аутоматских детектора пожара са двозонском зависношћу или преко ручног
прекидача за активирање гашења, уз могућност блокаде гашења тастером. Могуће
је активирања на самим боцама са гасом из сваке просторије посебно.
Сигнализација /алармирање гашења се врши алармним сиренама и светлосним
панелима са натписом ,, ГАС``.
4. Обарање ПП клапни у згради у зависности од зоне
5. Искључење система вентилације – 5 система( С1- горњи и доњи фоаје, С2- гледалише
Велике сцене, С3- Велика сцена, С4- мала сцена и С5 пробна сала).
6. Сигнализација положаја прозора за одимљавање на Великој сцени (отворено- затворено)

- Извршилац посла је у обавези када Наручилац закаже испитивање система (ПП клапни,
стабилног система за гашење пожара или осталих извршних функција ПП централе) ), на
чије испитивање утиче ПП централа, да обезбеди минимум једног стручног радника који
ће бити присутан током испитивања рада система и евентуално извршити отклањање
кварова или сметњи који се примете током испитивања, а који су везани за рад ПП
централе.
- Интервенције по позиву, одмах по настанку квара Извршилац посла је у обавези да
изврши дефектажу квара и уколико отклањање квара и недостатака на инсталацији
стабилног система за аутоматску детекцију и дојаву пожара и алармирање, не захтева
уградњу резервних делова , Извршилац посла је у обавези да је отклони.
- Извршилац посла је у обавези да уноси податке у јединствену контролну књигу дојаве
пожара у складу са Правилником о техничким нормативима за сабилне инсталације за
дојаву пожара
- Извршилац је у обавези да за потребе Наручиоца изврши обуку дежурних радника за
руковање ПП централом, без надокнаде.
НАПОМЕНА:
Наручилац не поседује шифру за приступ конфигурацији ПП централе.
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ТЕХНИЧКИ ОПИС
Позориште Атеље 212 је сврстано у II.2 групу подкатегорију 6 угрожености од
пожара, односно у категорију објеката са повећаним ризиком.

ПАРТИЈА 2
СЕРВИСИРАЊЕ И ФУНКЦИОНАЛНО ИСПИТИВАЊЕ СТАБИЛНЕ
ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА, ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ОДВОЂЕЊЕ ДИМА
И ТОПЛОТЕ, ПП ВРАТА, ПАНИЧНЕ РАСВЕТЕ СА АУТОНОМНИМ
НАПАЈАЊЕМ, ПП ХИДРОПОДСТАНИЦЕ, ПРОВЕРА ИСПРАВНОСТИ МОБИЛНЕ
ОПРЕМЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЧЕТНИХ ПОЖАРА, ПРОВЕРА ИСПРАВНОСТИ
ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ И ХИДРАНТСКИХ ЦРЕВА СА ЗАМЕНОМ РЕЗЕРВНИХ
ДЕЛОВА
Позориште поседује следећу инсталацију са пратећом опремом:
1) Стабилна инсталација за гашење пожара, по просторијама:
1.1. Дизел агрегат Стабилна инсталација за гашење пожара са CO2 са 6 боца CO2-30 кг
1.2.Димери- стабилнa инсталацијa са халоном 1301 са једном боцом HL-25кг
1.3. Режија мале сцене стабилнa инсталацијa са:
- халоном 1301 једнa боцa HL-10кг и
- халоном 1211 једнa боцa HL-А-9кг
1.4.Тон кабина велике сцене стабилна инсталација са:
-халоном 1301 једнa боцa HL-10кг и
-халоном 1211 једнa боцa HL-А-2кг:
1.5.Режија светла велике сцене стабилна инсталација са:
- халоном 1301 једнa боцa HL-10кг и
- халоном 1211 једнa боцa HL-А-2кг:
1.6. Појачавачко одељење стабилна инсталација са:
- халоном 1211 једнa боцa HL-А-9кг
1.7. Видео режија велика сцена стабилна инсталација са:
- халоном 1211 једна боца HL-А-9кг
1.8. Разводно постројење стабилна инсталација са:
- халоном 1211 једна боца HL-А-9кг
1.9. Разводно постројење стабилне инсталације за гашење пожара са:
- халоном 1211 са једном боцом HL-А-9кг:
Услуга обухвата проверу исправности и сервисирање стабилне инсталације за
гашење пожара шестомесечно чл. 43. Закона о заштити од пожара (Сл.Гласник РС
бр.111/09 и 20/2015) и Правилника о техничким нормативима за стабилне
инсталације за гашење пожара угљендиоксидом (Сл.лист СФРЈ бр, 44/83, и 31/89 и
Упуства за одржавање стабилних аутоматских инсталација за гашење пожара са
угљен диоксидом.
2. Инсталације за одвођење дима и топлоте и ПП врата
ПП клапне са побудом сектора (пет сектора)
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Вентилатори са побудом сектора (пет сектора)
Прозори за одимљавање на великој сцени
Редован двомесечни преглед против пожарних врата магацин декора која имају извршну
функцију са ПП централе
Редован двомесечни преглед против пожарних врата (доњи фоаје – мала сцена ) која имају
извршну функцију са ПП централе
Редован двомесечни преглед против пожарних врата укупно 25 ПП врата

Услуга обухвата проверу исправности уређаја за активирање и аутоматско затварање
ПП врата и клапни – чл. 25. Правилника о техничким нормативима за уређаје за
аутоматско затварање врата или клапни отпорних према пожару (Сл. Лист СФРЈ бр.
35/80).

3. Панична расвета са аутономним напајањем
Систем паничне расвете садржи следеће системе:
1. систем паничне расвете са аутономним напајањем – 47 паничних светиљки са
аутономијом рада од 3 часа (покривају простор административног дела објекта )
2. систем паничне расвете за простор Мале сцене- 10 паничних светиљки са NiCd
батеријама, 2х8W, тип ME 208
Редован двомесечни преглед са вођењем посебних евиденција аутономних паничних светиљки
у складу са чл. 18 Закона о заштити од пожара укупно 57 светиљки

4. ПП хидроподстаница

Позориште поседује сопствену хидроподстаницу за повећање притиска у хидрантској
инсталацији са резервоаром запремине 16 m3, са три пумпе произвођача ,,
Електроковина“ Марибор
Редован двомесечни преглед са са вођењем евиденције о раду ПП хидроподстанице у складу
са позитивним прописима
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5. Провера исправности мобилне опреме за гашење почетних пожара (сервис
свих врста ручних и превозних апарата за почетно гашење пожара

Провера обухвата следећу опрему:
1.

S-6 –Pastor- 5 kom.

2.

S-6 Vatrosprem- 31 kom.

3.

S-9- Pastor- 7 kom

4.

S-9 Vatrosprem-17 kom

5.

S-50- Vatrosprem- 3 kom.

6.

CO2-5 11kom

7.

CO2-10-Vatrosprem-4 kom

8.

HL-6 Vatrosprem-4 kom.

9.

HLA9-Vatrosprem-2 kom.

10.

HLA12-Vatrosprem 1 kom

6. Провера исправности хидрантске мреже и хидрантских црева

Мерење притиска и проточног капацитета воде у хидрантској мрежи (спољашњој и
унутрашњој) са контролом опреме чл. 38 Правилника о техничким нормативима за
хидрантску мрежу за гашење пожара (Сл.лист СФРЈ 30/91) и чл.40 Правилника о
техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара (Сл.лист СФРЈ
30/91).

1.
2.

Шестомесечно зидни хидранти унутрашњи - укупно 25 унутрашњих
хидраната
Шестомесечно спољашњи хидрант надземни- 1 ком

3.

Шестомесечно спољашњи хидрант подземни- 1 ком

4.

Годишње испитивање непропусности ватрогасних црева на водени притисак од 7
бара са талкирањем- 30 ком.
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У складу са горе наведеним системима и опремом предвиђена је замена
резервних делова са оквирним количинама.

5. ЗАМЕНА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ПАРТИЈА 2
( у цену урачунати демонтажу старе, набавку и уградњу нове опреме, осим за ставку под
бројем 7. у делу 6.-резервни делови за хидранте )
1.ЗАМЕНА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА СТАБИЛНЕ СИСТЕМЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ХАЛОНОМ И CO2
РБ

1

НАЗИВ

Јед. мере

Оквирна кол.

ком

1

Манометар 0-60 bar
6.

РБ

ЗАМЕНА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ПП ВРАТА
НАЗИВ

Јед. мере

Оквирна кол.

1.

Пнеуматски затварач Stublilna или одговарајући за ширину крила
1400мм

2.

Експанзиона трака

ком

1

3

Брава са цилиндром

ком

2

7.
РБ

1

1

ком

ЗАМЕНА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ПАНИК РАСВЕТУ
НАЗИВ

Испорука и уградња ЛЕД паник светиљке аутономија рада 3Аh

Јед. мере

Оквирна кол.

ком

2

4. ЗАМЕНА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ХИДРОПОДСТАНИЦУ
РБ

1

НАЗИВ

Јед. мере

Оквирна кол.

Испорука и замена експанзионе посуде за ваздух Zimlet 11A-HYDROPRO, 18l или одговарајуће

ком

1

ком

1

Испорука и замена контактора CN 25

2
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Замена тлачне склопке PT/12

3.
4.

Замена неповратног вентила

ком

1

ком

1

5. ЗАМЕНА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА АПАРАТЕ ЗА ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА

РБ

НАЗИВ

Јед. мере

1.

CO2 гас

kg

2.

Halon 1211

kg

3.

»S« прах за гашење пожара

kg

4.

Капа апарата- S6,S9

5.

Ручица апарата- S6,S9

6.

Бочица апарата S6

7.

Бочица апарата- S9

8.

9.

10.

7

ком

1

ком

3

ком

2

Вентил - комплет СО2

ком

1

Гумено црево - S6,S9

ком

2

Гумено црево – СО2-5

ком

1

ком

1

ком

1

Успонска цев S6

ком

2

Успонска цев- S9

ком

3

Млазница S6- S9

ком

1

Гумено црево – СО2-50
12.

15.

2

3

Гумено црево – СО2-10

14.

12

ком

11.

13.

Оквирна кол.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

Млазница СО2-5,10

ком

1

Млазница СО2-50

ком

1

Носач бочице S6- S9

ком

4

Ручица комплет за СО2-5

ком

1

Осигурач S6- S9

ком

7

Ударна игла S6- S9

ком

3

6. ЗАМЕНА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ХИДРАНТЕ
РБ

НАЗИВ

Јед. мере

Оквирна кол.

ком

1

ком

1

ком

1

ком

2

ком

1

ком

1

Јед. мере

Оквирна кол.

ком

1

Вирбла вентила за унутрашњи хидрант
1.

2.
3.

Вентил за унутрашњи ПП хидрант алуминијумски 2“
точкић за вентил за унутрашњи хидрант

4.

Стабилна спојница ø 52

5.

Слепа спојница ø52

6.

Клизна спојка 2''

РБ

7.

НАЗИВ
Орман

за

спољашњи

Наручилац обезбеђује наведену опрему.

хидрант

Напомена:

ВАЖНА НАПОМЕНА:

-За сваки обављени сервис понуђач је уобавези да достави извештај
-За сваку испоруку и замену делова понуђач је у обавези да достави записник о
извршеним услуга
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.
И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
ПАРТИЈА 1
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова
за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у
следећој табели, и то:
Р.бр

1.

2.

3.

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

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 ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове
давања мита, кривично дело преваре конкурсне документације), којом понуђач
под пуном материјалном и кривичном
(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
одговорношћу потврђује да испуњава
услове за учешће у поступку јавне
Да је измирио доспеле порезе, набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став
доприносе и друге јавне дажбине у 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном
складу са прописима Републике документацијом
Србије или стране државе када има
седиште на њеној територији (чл. 75.
ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
Да има важећу дозволу надлежног
органа за обављање делатности која
је предмет јавне набавке (чл. 75. ст.
1. тач. 5) Закона):

4.

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

Доказивање за правна лица као
понуђаче или подносиоце пријаве:
Важеће
дозволе
за
обављање
одговарајуће делатности, издате од
стране надлежног органа, ако је таква
дозвола предвиђена посебним прописом
Доказивање за предузетнике као
понуђаче или подносиоце пријаве
Важеће
дозволе
за
обављање
одговарајуће делатности, издате од
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стране надлежног органа, ако је таква
дозвола предвиђена посебним прописом
Доказивање за физичка лица као
понуђаче или подносиоце пријаве:
Важеће
дозволе
за
обављање
одговарајуће делатности, издате од
стране надлежног органа, ако је таква
дозвола предвиђена посебним прописом
Услов из члана 75. став 2.
Понуђачи су у обавези да изричито
наведу да су при састављању својих
понуда поштовали обавезе које
произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне
средине, као и да немају забрану
обављања делатности која је на снази
у време подношења понуде

5.

ИЗЈАВА (Образац 7. у поглављу V ове
конкурсне документације), којом понуђач
под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава
услове за учешће у поступку јавне
набавке из чл.75 став 2. ЗЈН, дефинисане
овом конкурсном документацијом

ДОДАТНИ УСЛОВИ
ПАРТИЈА 1
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном
документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у
наредној табели, и то:
Р.бр.
1.

ДОДАТНИ УСЛОВ
НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
1.1.да поседује или по другом основу
користи најмање два регистрована
возила за вршење услуге која је предмет
набавке

2.

1.1.Фотокопије
саобраћајних
дозвола регистрованих возила
или
очитане
саобраћајне
дозволе, а уколико возила нису у
својини понуђача и фотокопије
уговора о закупу, уговора о
пословно-техничкој
сарадњи
или фотокопије уговора о
поседовању возила по другом
правном основу

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
2.1.
да је Понуђач овлашћени
сервисер и дистрибутер добара која
су предмет јавне набавке (систем
аутоматске дојаве пожара Ziton,
Eнглеска или одговарајући)

2.1.Потврда произвођача да је
понуђач овлашћен за испоруку
опреме која је предмет јавне
набавке и обучен за инсталирање и
одржавање система или уговор са
овлашћеним дистрибутером
(оригинал или фотокопија).
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2.2. да Понуђач поседује важећу
лиценцу МУП РС за обављање
послова
извођења
стабилних
система дојаве пожара
2.3. да Понуђач поседује потврду
Акредитационог тела Србије о
поднешеној пријави за
акредитацију за обављање послова
контролисања инсталација и
уређаја посебних система за дојаву
и гашење пожара.
3.

2.2. Фотокопија лиценце

2.3. Фотокопија потврде

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
3.1. да Понуђач има у радно
ангажована најмање два
инжењера са важећом
лиценцом МУП РС за
пројектовање и извођење
посебних система и мера
заштите од пожара, као и да
Понуђач има радно
ангажованог најмање
једног инжењера са
важећом лиценцом 453 без
обзира на начин
ангажовања (уговор о раду,
уговор о делу, уговор о
привременим и
повременим пословима или
било који уговор који
доказује начин ангажовања
запосленог) – одговорни
извођач радова
телекомуникационих мрежа
и система, као и најмање
два сервисера. Инжењери и
сервисери морају имати
положен стручни испит из
области заштите од пожара

3.1.
-Фотокопије Обрасца МА (Потврда
о поднетој пријави, промени и
одјави на обавезно социјално
осигурање), за радно ангажована
лица;
- Фотокопија важеће Лиценце коју
издаје Министарство унутрашњих
послова Републике Србије, као и
Фотокопија важеће Лиценце коју
издаје Инжењерска комора Србије
(за инжењера) и фотокопија
Уверења о положеном стручном
испиту из области заштите од
пожара коју издаје Министарство
унутрашњих послова Републике
Србије (за инжењера и сервисере),
за наведена лица.
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ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
ПАРТИЈА 2
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова
за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у
следећој табели, и то:
Р.бр

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

1.

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

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) ЗЈН);

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) ЗЈН);
Да има важећу дозволу надлежног
органа за обављање делатности која
је предмет јавне набавке (чл. 75. ст.
1. тач. 5) Закона):

4.

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове
конкурсне документације), којом понуђач
под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава
услове за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и
чл.75 став 2. ЗЈН, дефинисане овом
конкурсном документацијом

Доказивање за правна лица као
понуђаче или подносиоце пријаве:
Важеће
дозволе
за
обављање
одговарајуће делатности, издате од
стране надлежног органа, ако је таква
дозвола предвиђена посебним прописом
Доказивање за предузетнике као
понуђаче или подносиоце пријаве
Важеће
дозволе
за
обављање
одговарајуће делатности, издате од
стране надлежног органа, ако је таква
дозвола предвиђена посебним прописом
Доказивање за физичка лица као
понуђаче или подносиоце пријаве:
Важеће
дозволе
за
обављање
одговарајуће делатности, издате од
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стране надлежног органа, ако је таква
дозвола предвиђена посебним прописом

5.

Услов из члана 75. став 2.
Понуђачи су у обавези да изричито
наведу да су при састављању својих
понуда поштовали обавезе које
произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне
средине, као и да немају забрану
обављања делатности која је на снази
у време подношења понуде

ИЗЈАВА (Образац 7. у поглављу V ове
конкурсне документације), којом понуђач
под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава
услове за учешће у поступку јавне
набавки чл.75 став 2. ЗЈН, дефинисане
овом конкурсном документацијом

ДОДАТНИ УСЛОВИ
ПАРТИЈА 2
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном
документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у
наредној табели, и то:
Р.бр.
1.

ДОДАТНИ УСЛОВ
НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
1.1. да је Понуђач обучен за
сервисирање и одржавање од стране
произвођача (који су наведени у
техничкој спецификацији) или
овлашћеног дистрибутера пп апаратa

1.1.Потврда да је Понуђач обучен за
сервисирање и одржавање од стране
произвођача ( који су наведени у
техничкој спецификацији) или
Уговор са овлашћеним
дистрибутером добара ( пп апарати
типа S и CO2) -фотокопија.

1.2. Да Понуђач поседује решење МУПа, сектора за ванредне ситуације за
контролно испитивање и сервисирање
ручних и превозних апарата за гашење
пожара и мерење притиска и проточног
капацитета воде у хидрантској мрежи

1.2.Решење МУП-а, сектора за
ванредне ситуације да се понуђач
овлашћује за контролно испитивање
и сервисирање ручних и превозних
апарата за гашење пожара и мерење
притиска и проточног капацитета
воде у хидрантској мрежи. фотокопија .

1.3. Да Понуђач поседује решење МУП-

1.3. Решење МУП-а, сектора за
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2.

а, сектора за ванредне ситуације за
извођење стабилних система за гашење
пожара

ванредне ситуације да се понуђач
овлашћује за извођење стабилних
система за гашење пожара.
(оригинал или фотокопија)

1.4. Да Понуђач буде акредитован од
стране АТС-а за послове контролисања
инсталација и уређаја за гашење пожара
и инсталација посебних система који су
предмет јавне набавке или да поседује
потврду од АТС-а да је правно лице у
поступку акредитације

1.4. Потврда од АТС-а да је понуђач
аредитован за контролу инсталација
и уређаја који су предмет јавне
набавке или да је у поступку
поменуте акредитацијефотокопија.

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
2.1. да поседује у власништву или по
другом основу користи најмање два
регистрована возила за вршење услуге
одржавања која је предмет набавке,

3.

2.1. Фотокопије саобраћајних
дозвола регистрованих возила или
очитане саобраћајне дозволе, а
уколико возила нису у својини
понуђача и фотокопије уговора о
закупу, уговора о пословнотехничкој сарадњи или фотокопије
уговора о поседовању возила по
другом правном основу

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
3.1. да Понуђач има радно ангажованог
(уговор о раду, уговор о делу, уговор о
привременим и повременим пословима
или било који уговор који доказује
начин ангажовања запосленог) најмање
једног инжењера са важећом лиценцом
430 – одговорни извођач радова
термотехнике,термоенергетике,
процесне и гасне технике, најмање
једног инжењера са важећом лиценцом
453- одговорни извођач радова
телекомуникационих мрежа и система,
као и најмање четири сервисера.
Инжењер и сервисери морају имати
положен стручни испит из области

3.1.
- фотокопијаОбрасца МА (Потврда о
поднетој пријави, промени и одјави на
обавезно социјално осигурање) за
радно ангажована лица
- фотокопија важећих лиценци коју
издаје Инжењерска комора Србије (за
инжењерe), и
- фотокопија Уверења о положеном
стручном испиту из области заштите од
пожара које издаје Министарство
унутрашњих послова Републике Србије
(за инжењерe и сервисере).
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заштите од пожара .
3.2. Да Понуђач има радно ангажованог
(уговор о раду, уговор о делу, уговор о
привременим и повременим пословима
или било који уговор који доказује
начин ангажовања запосленог) најмање
једног инжењера који поседује лиценцу
за израду главног пројекта заштите од
пожара за делатност А. Најмање једно
лице које има лиценцу за пројектовање
и извођење за делатност Б1 машинске
или грађевинске научне области,
најмање једно лице које има лиценцу за
пројектовање и извођење за делатност
Б1 електротехничке научне области.
Нaјмање једно лице које има лиценцу за
пројектовање и извођење за делатност
Б6 машинске научне области, најмање
једно лице које има лиценцу за
пројектовање и извођење за делатност
Б6 електротехничке научне области. А
све у складу са Правилникoм о
посебним условима које морају
испуњавати правна лица која добијају
овлашћење за обављање послова
контролисања инсталација и уређаја за
гашење пожара и инсталација посебних
система („Сл. гласник РС“, бр 52/15 и
59/16).

3.2 - фотокопије Обрасца МА (Потврда
о поднетој пријави, промени и одјави на
обавезно социјално осигурање) за
радно ангажована лица,
- фотокопија важећих лиценци коју
издаје Министарство унутрашњих
послова Републике Србије.

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке
наведених у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4, у складу
са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу V ове
конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до
4) и (Образац 7. у поглављу V ове конкурсне документације) чл. 75. ст. 2, дефинисане овом
конкурсном документацијом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том
случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у
поглављу V ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица
подизвођача и оверену печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове
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испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне
документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из
групе понуђача и оверена печатом.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној
набавци и да је документује на прописани начин.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи 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 пет дана, не достави тражене доказе,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних
услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о
испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави:
 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном
приказу обавезних услова – Доказ:
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извод из регистра надлежног привредног суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,,
односно извод из одговарајућег регистра.
2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном
приказу обавезних услова – Доказ:
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe
основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног
лица, односно седиште представништва или огранка страног правног
лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико
уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за
кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег
суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ
ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица,
односно седиште представништва или огранка страног правног лица,
којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела
против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене
евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда
у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од
кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а,
којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко
од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети
према месту рођења или према месту пребивалишта законског
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заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да
достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да
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 (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном
приказу обавезних услова - Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или
потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку
приватизације.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
4) Чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН, услов под редним бројем 4. наведен у
табеларном приказу обавезних услова - Доказ:
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке ако је таква предвиђена посебним прописом (чл.
75. ст. 1. тач. 5) Закона., односно да има одговарајуће Решење издато од
стране МУП Републике Србије (Решење се доставља за Партију I
и Партију II)
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке
1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа, и то:
Доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у регистру
који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на
интернет страници Агенције за привредне регистре – www.apr.gov.rs.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе
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IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
ВАЖИ ЗА ПАРТИЈУ 1 и ПАРТИЈУ2

1. Критеријум за доделу уговора:
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума
,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се
укупна понуђена цена без ПДВ-а.
2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац
извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са
једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио . У случају понуђене исте цене
, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок
важења понуде.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није
могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу
који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче
који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба.
Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену
цену исти рок важења понуде. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити
јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на
одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у
провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на
извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом
поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
Саставни део понуде чине следећи обрасци:
1) Образац понуде (Образац 1);
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
– чл. 75. ЗЈН, наведених овом конурсном документацијом, (Образац 5);
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6)
7) Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75.став2.Закона(Образац 7);
8) Изјава о прихватању финансијске гаранције за добро извршење посла
9) Модел Уговора
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(ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПАРТИЈА 1
ПОНУДУ бр ________________ од __________________ за јавну набавку „Сервисирање и
функционално испитивање ПП централе са заменом резервних делова“
ЈНМВ бр. У-03/2018
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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9) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

2)

који

ће

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:

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

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
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Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
9) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – „Сервисирање и функционално испитивање

ПП централе са заменом резервних делова“– ЈНМВ бр. У-03/2018

Укупна цена за све услуге без ПДВ-а
ПДВ
Укупна цена за све услуге са ПДВ-ом
Уколико се понуђач позива на члан 10. став 2.
тачку 3) Закона о порезу на додату вредност
износ у овој колони ће бити идентичан износу
без ПДВ-а
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(У року који је дефинисан Законом о
роковима и измирењу новчаних
обавеза
у
комерцијалним
трансакцијама ("Сл. гласник РС"
бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017)

сукцесивно, након извршене
сваке појединачне услуге у
року од 45 дана од дана
службеног пријема рачуна од
стране Наручиоца
Рок за извршење услуге
сервиса: 2 дан од дана пријема
захтева Наручиоца
Време
извршења
услуге
сервиса:услуга
се
врши
сукцесивно, према потребама
Наручиоца у периоду од 12
месеци од дана закључења
уговора.

Рок и начин плаћања

Рок важења понуде
(најмање 60 дана од дана отварања понуде)

Гарантни рок за извршено сервисирање

Гарантни рок на уграђене делове

Датум

Гарантни рок за извршено
сервисирање
износи
_______________месеци (рок
не може бити краћи од
шестмесеци).
Гарантни рок
на уграђене
делове
износи__________________
(рок не може бити краћи од
дванаестмесеци).

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
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(ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПАРТИЈА 2
ПОНУДУ бр ________________ од __________________ за јавну набавку „Сервисирање и
функционално испитивање стабилне инсталације за гашење пожара,инсталације за
одвођење дима и топлоте, ПП врата, паничне расвете са аутономним напајањем, ПП
хидроподстанице, провера исправности мобилне опреме за гашење почетних пожара,
провера исправности хидрантске мреже и хидрантских црева са заменом резервних
делова“ ЈНМВ бр. У-03/2018
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
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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

10) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

2)

који

ће

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.
10) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
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1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
10) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – „Сервисирање и функционално испитивање

стабилне инсталације за гашење пожара,инсталације за одвођење дима и
топлоте, ПП врата, паничне расвете са аутономним напајањем, ПП
хидроподстанице, провера исправности мобилне опреме за гашење почетних
пожара, провера исправности хидрантске мреже и хидрантских црева са
заменом резервних делова“– ЈНМВ бр. У-03/2018

Укупна цена за све услуге без ПДВ-а
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ПДВ
Укупна цена за све услуге са ПДВ-ом
Уколико се понуђач позива на члан 10. став 2.
тачку 3) Закона о порезу на додату вредност
износ у овој колони ће бити идентичан износу
без ПДВ-а
(У року који је дефинисан Законом о
роковима и измирењу новчаних
обавеза
у
комерцијалним
трансакцијама ("Сл. гласник РС"
бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017)

сукцесивно, након извршене
сваке појединачне услуге у
року од 45 дана од дана
службеног пријема рачуна од
стране Наручиоца
Рок за извршење услуге
сервиса:2 дана од дана пријема
захтева Наручиоца
Време
извршења
услуге
сервиса:услуга
се
врши
сукцесивно, према потребама
Наручиоца у периоду од 12
месеци од дана закључења
уговора.

Рок и начин плаћања

Рок важења понуде
(најмање 60 дана од дана отварања понуде)

Гарантни рок за извршено сервисирање

Гарантни рок на уграђене делове

Датум

Гарантни рок за извршено
сервисирање
износи
_______________месеци (рок
не може бити краћи од
шестмесеци).
Гарантни рок
на уграђене
делове
износи__________________
(рок не може бити краћи од
дванаестмесеци).

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку
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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.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац
понуде
за
сваку
партију
посебно.
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(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ЗА ПАРТИЈУ БР. 1 СЕРВИСИРАЊЕ И ФУНКЦИОНАЛНО ИСПИТИВАЊЕ ПП ЦЕНТРАЛЕ СА ЗАМЕНОМ РЕЗЕРВНИХ
ДЕЛОВА

Ред.
бр.

ОПИС

Јед.
мере

Кол.

Јединична
цена услуге у
динарима
без ПДВ-а

Укупна цена
у динарима
без ПДВ-а

Укупна цена у
динарима са
ПДВ-ом

1. СЕРВИСИРАЊЕ И ФУНКЦИОНАЛНО ИСПИТИВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА
-периодични двомесечни сервисни преглед, годишњи и петогодишњи преглед на основу чл. 43 и 44 Закона о заштити
од пожара (Сл. Гласник РС бр. 111/2009 и 20/2015 и чл. 72. , 73. и 75. Правилника о техничким нормативима за
стабилне инсталације за дојаву пожара– Сл. лист СРЈ бр. 87/93) и у складу са Правилником о посебним условима које
морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за
гашење пожара и инсталација посебних система ( Сл. Гласник РС 52/2015)

1.

Одржавање- сервисирање и функционално испитивање
уграђеног аутоматско-адресибилног система дојаве пожара
из техничке спецификацијеу складу са Правилником о
техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву
пожара са извршним функцијама ПП централе –
двомесечни преглед

Компл.
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2.

3.

Одржавање- сервисирање и функционално испитивање
уграђеног аутоматско-адресибилног система дојаве пожара
из техничке спецификацијеу складу са Правилником о
техничким нормативима за стаб
илне инсталације за дојаву пожара са извршним
функцијама ПП централе – годишњи преглед
Одржавање- сервисирање и функционално испитивање
уграђеног аутоматско-адресибилног система дојаве пожара
из техничке спецификацијеу складу са Правилником о
техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву
пожара са извршним функцијама ПП централе петогодишњи преглед

Компл.

1

Компл.

1

1. СЕРВИСИРАЊЕ И ФУНКЦИОНАЛНО ИСПИТИВАЊЕ- ПАРТИЈА 1:

РБ

НАЗИВ

Оквирна
кол.

2. ЗАМЕНА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И ОПРЕМЕ ЗА СТАБИЛНЕ СИСТЕМЕ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА
( у цену урачунати демонтажу старе, набавку и уградњу нове опреме)

1

Адресибилни оптички
детектор дима
произвођача Зитон ZP
730-2 по комаду

3

2.

Адресибилни ручни
детектор произвођача
Зитон ZP785-3 по
комаду

2

Јединична цена
резервног дела са
уградњом без ПДВ-а

Јединична цена резервног дела са
уградњом са ПДВ-ом
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Укупна цена резервног дела са
уградњом са ПДВ-ом

3.

Тастер за одлагање
гашења, произвођача
Зитон MCP BLUE
,, EXTINGUISHING
HOLD“ Push button, по
комаду

2

4.

Конвенционална
сирена 24V, 100dB, по
комаду

1

5.

2 петље ZP3
,, motherboard“ , са
,,шасијом“-ZP3-MB2C230V-2L, по комаду

1

6.

Акумулатор 12 V, 18Ah,
по комаду

1

7.

Адресибилни
интерфејс произвођача
Зитон, A45, по комаду

1

2. УКУПНА ЦЕНА ЗАМЕНЕ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ПАРТИЈА 1:

Без ПДВ-а

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПАРТИЈА 1:
1. СЕРВИСИРАЊЕ И ФУНКЦИОНАЛНО ИСПИТИВАЊЕ- ПАРТИЈА 1
2. УКУПНА ЦЕНА ЗАМЕНЕ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ПАРТИЈА 1
УКУПНА ЦЕНА ПАРТИЈА 1 (1+2):
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Са ПДВ-ом

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
У табели 1, Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
•
у колони 5. Понуђач треба да упише јединичну цену без ПДВ-а;
•
у колони 6. Понуђач треба да упише укупну цену без ПДВ-а
•
у колони 7. Понуђач треба да упише укупну цену са ПДВ-ом
У табели 2, Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
•
у колони 4. Понуђач треба да упише јединичну цену резервног дела са уградњом без ПДВ-а;
•
у колони 5. Понуђач треба да упише јединичну цену резервног дела са уградњом са ПДВ-ом;
•
у колони 6. Понуђач треба да упише укупну цену резервног дела са уградњом без ПДВ-а
•
у колони 7. Понуђач треба да упише укупну цену резервног дела са уградњом са ПДВ-ом

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ЗА ПАРТИЈУ БР. 2 СЕРВИСИРАЊЕ И ФУНКЦИОНАЛНО ИСПИТИВАЊЕ СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ГАШЕЊЕ
ПОЖАРА, ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ОДВОЂЕЊЕ ДИМА И ТОПЛОТЕ, ПП ВРАТА, ПАНИЧНЕ РАСВЕТЕ СА АУТОНОМНИМ
НАПАЈАЊЕМ, ПП ХИДРОПОДСТАНИЦЕ, ПРОВЕРА ИСПРАВНОСТИ МОБИЛНЕ ОПРЕМЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЧЕТНИХ
ПОЖАРА, ПРОВЕРА ИСПРАВНОСТИ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ И ХИДРАНТСКИХ ЦРЕВА СА ЗАМЕНОМ РЕЗЕРВНИХ
ДЕЛОВА

1. СЕРВИСИРАЊЕ И ФУНКЦИОНАЛНО ИСПИТИВАЊЕ- ПАРТИЈА 2
Ред.
бр.

1.

Јед. мере

Кол.

Јединична цена
услуге у
динарима

ОПИС

Укупна цена у динарима без
ПДВ-а

1) СТАБИЛНА ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА
Провера исправности и сервисирање стабилне инсталације за гашење пожара шестомесечно чл. 43. Закона о заштити од
пожара (Сл.Гласник РС бр.111/09 и 20/2015) и Правилника о техничким нормативима за стабилне инсталације за гашење
пожара угљендиоксидом (Сл.лист СФРЈ бр, 44/83, и 31/89 и Упуства за одржавање стабилних аутоматских инсталација за
гашење пожара са угљен диоксидом) и у складу са .
Напомена : у цену урачунати све трошкове који се односе на услуге које се изводе у складу са Правилником и Упутством
за одржавање, укључујући и утрошак гаса током функционалног испитивања
7.1. Дизел агрегат Стабилна инсталација за гашење
пожара са CO2 са 6 боца CO2-30 кг

Напомена: У цену урачунати и све трошкове који
се односе на допуну боца са СО2 након пражњења
истих током функционалног испитивања

Компл.
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1.2.Димери- стабилнa инсталацијa са халоном
1301 са једном боцом HL-25кг
1.3. Режија мале сцене стабилнa инсталацијa са: халоном 1301 једнa боцa HL-10кг и
- халоном 1211 једнa боцa HL-А-9кг
1.4.Тон кабина велике сцене стабилна инсталација
са:
-халоном 1301 једнa боцa HL-10кг и
-халоном 1211 једнa боцa HL-А-2кг:

1.5.Режија светла велике сцене стабилна
инсталација са:
- халоном 1301 једнa боцa HL-10кг и
- халоном 1211 једнa боцa HL-А-2кг:
1.6. Појачавачко одељење стабилна инсталација
са:
- халоном 1211 једнa боцa HL-А-9кг
1.7. Видео режија велика сцена стабилна
инсталација са:
- халоном 1211 једна боца HL-А-9кг
1.8. Разводно постројење стабилна инсталација
са:
- халоном 1211 једна боца HL-А-9кг
1.9. Разводно постројење стабилне инсталације
за гашење пожара са халоном 1211 са једном
боцом HL-А-9кг:

Компл.

2

Компл.

2

Компл.

2

Компл.

2

Компл.

2

Компл.

2

Компл.

2

Компл.

2

2) ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ОДВОЂЕЊЕ ДИМА И ТОПЛОТЕ, ПП ВРАТА,
У складу са чл. 43. Закона о заштити од пожара (Сл.Гласник РС бр.111/09 и 20/2015 и чл. 3 алинеја 3 Правилника о
посебним условима које морају испуњавати лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања
инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система (Сл.гласник РС бр. 52/2015)
-Провера исправности уређаја за активирање и аутоматско затварање ПП врата и клапни – чл. 25. Правилника о
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

техничким нормативима за уређаје за аутоматско затварање врата или клапни отпорних према пожару (Сл. Лист СФРЈ бр.
35/80)
ПП клапне са побудом сектора (пет сектора) са
израдом извештаја- двомесечни преглед и
Компл.
6
испитивање функционалности- (6 пута
годишње) све клапне су моторизоване укупно 37
ПП клапни
Вентилатори са побудом сектора (пет сектора) са
израдом извештаја- двомесечни преглед и
Компл.
6
испитивање функционалности- (6 пута
годишње) – 5 система
Прозори за одимљавање на великој сцени са
израдом извештаја- двомесечни преглед и
Компл.
6
испитивање функционалности- (6 пута
годишње)
Редован двомесечни преглед против пожарних
врата магацин декора која имају извршну
Компл.
6
функцију са ПП централе са издавањем извештаја
Редован двомесечни преглед против пожарних
врата (доњи фоаје – мала сцена )која имају
Компл.
6
извршну функцију са ПП централе са издавањем
извештаја
Редован двомесечни преглед против пожарних
врата са издавањем извештаја укупно 25 ПП
Компл.
6
врата
3) ПАНИЧНА РАСВЕТА СА АУТОНОМНИМ НАПАЈАЊЕМ
Редован двомесечни преглед са вођењем посебних Компл.
6
евиденција аутономних паничних светиљки у
складу са чл. 18 Закона о заштити од пожара
укупно 57 светиљки
4) ПП ХИДРОПОДСТАНИЦА
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.У-03/2018
Сервисирање и функционално испитивање система опреме за противпожарну заштиту
по партијама

37/ 70

Редован двомесечни преглед са са вођењем
евиденције о раду ПП хидроподстанице у складу
Компл.
6
са позитивним прописима
5) ПРОВЕРА ИСПРАВНОСТИ МОБИЛНЕ ОПРЕМЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЧЕТНИХ ПОЖАРА(СЕРВИС СВИХ ВРСТА
РУЧНИХ И ПРЕВОЗНИХ АПАРАТА ЗА ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА)
Провера исправности мобилне опреме за гашење почетних пожара (сервис свих врста ручних и превозних апарата за
почетно гашење пожара) шестомесечно.
Провера обухвата следећу опрему (укупно 85 комада):
S-6 –Pastor- 5 kom.
Компл.
2
1.
S-6 Vatrosprem- 31 kom.
Компл.
2
2.
S-9Pastor7
kom
Компл.
2
3.
S-9 Vatrosprem-17 kom
Компл.
2
4.
S-50- Vatrosprem- 3 kom.
Компл.
2
5.
CO2-5 11kom
Компл.
2
6.
CO2-10-Vatrosprem-4 kom
Компл.
2
7.
HL-6 Vatrosprem-4 kom.
Компл.
2
8.
HLA9-Vatrosprem-2
kom.
Компл.
2
9.
HLA12-Vatrosprem 1 kom
Компл.
2
10.

1.

6) ПРОВЕРА ИСПРАВНОСТИ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ И ХИДРАНТСКИХ ЦРЕВА
Мерење притиска и проточног капацитета воде у хидрантској мрежи (спољашњој и унутрашњој) са контролом опреме чл.
38 Правилника о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара (Сл.лист СФРЈ 30/91) и чл.40
Правилника о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара (Сл.лист СФРЈ 30/91)

2.

Шестомесечно зидни хидранти унутрашњи укупно 25 унутрашњих хидраната
Шестомесечно спољашњи хидрант надземни- 1
ком

3.

Шестомесечно спољашњи хидрант подземни- 1
ком

1.

Компл.

2

Компл.

2

Компл.

2
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4.

Годишње испитивање непропусности ватрогасних
црева на водени притисак од 7 бара са талкирањем

Ком

30

1. СЕРВИСИРАЊЕ И ФУНКЦИОНАЛНО ИСПИТИВАЊЕ- ПАРТИЈА 2 (1+2+3+4+5+6) БЕЗ
ПДВ-а:
ПДВ:
1. УКУПНА ЦЕНА-СЕРВИСИРАЊE И ФУНКЦИОНАЛНО ИСПИТИВАЊЕ- ПАРТИЈА 2
(1+2+3+4+5+6) СА ПДВ-ом:
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8. ЗАМЕНА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ПАРТИЈА 2
( у цену урачунати демонтажу старе, набавку и уградњу нове опреме, осим за ставку под бројем 7. у делу 6.-резервни
делови за хидранте )

1

НАЗИВ

Манометар 0-60
bar

Оквирна кол.

РБ

Јед. мере

1.ЗАМЕНА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА СТАБИЛНЕ СИСТЕМЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ХАЛОНОМ И CO2

ком

1

Јединична цена
резервног дела са
уградњом без ПДВ-а

Јединична цена резервног дела
са уградњом са ПДВ-ом

Укупна цена резервног дела са
уградњом без ПДВ-а

Укупна цена резервног дела са
уградњом са ПДВ-ом

УКУПНО 1.

НАЗИВ

Јед. мере

Оквирна
кол.

9.

1.

Пнеуматски затварач
Stublilna или
одговарајући за
ширину крила
1400мм

ком

1

2.

Експанзиона трака

ком

1

РБ

ЗАМЕНА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ПП ВРАТА

Јединична цена
резервног дела са
уградњом без ПДВ-

Јединична цена резервног дела
са уградњом са ПДВ-ом а
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Укупна цена резервног дела са
уградњом са ПДВ-ом

3

Брава са цилиндром

ком

2

УКУПНО 2:

1

НАЗИВ

Оквирна
кол.

РБ

Јед. мере

10. ЗАМЕНА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ПАНИК РАСВЕТУ

Испорука и уградња
ЛЕД паник светиљке
аутономија рада 3Аh

ком

2

Јединична цена
резервног дела са
уградњом без ПДВ-

Јединична цена резервног дела
са уградњом са ПДВ-ом а

Укупна цена резервног дела са
уградњом без ПДВ-а

Укупна цена резервног дела са
уградњом са ПДВ-ом

УКУПНО 3:

1

НАЗИВ

Оквирна кол.

РБ

Јед. мере

4. ЗАМЕНА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ХИДРОПОДСТАНИЦУ

Испорука и замена
експанзионе посуде
за ваздух Zimlet
11A-HYDRO-PRO,
18l или одговарајуће

ком

1

Јединична цена
резервног дела са
уградњом без ПДВ-

Јединична цена резервног дела Укупна цена са уградњом (заменом)
са уградњом са ПДВ-ом а
без ПДВ-а
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Укупна цена са уградњом
(заменом) са ПДВ-ом

2

Испорука и замена
контактора CN 25

ком

1

3.

Замена
тлачне
склопке PT/12

ком

1

4.

Замена неповратног
вентила

ком

1

УКУПНО 4:

Јед. мере

Оквирна
кол.

5. ЗАМЕНА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА АПАРАТЕ ЗА ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА

1.

CO2 гас

kg

12

2.

Halon 1211

kg

2

3.

»S« прах за
гашење пожара

kg

7

4.

Капа апаратаS6,S9

ком

1

5.

Ручица апаратаS6,S9

ком

3

РБ

НАЗИВ

Јединична цена
резервног дела са
уградњом без ПДВ-

Јединична цена резервног дела са
уградњом са ПДВ-ом а
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Укупна цена са
уградњом (заменом) без
ПДВ-а
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Укупна цена са уградњом
(заменом) са ПДВ-ом

6.

Бочица апарата S6

ком

3

7.

Бочица апаратаS9

ком

2

8.

Вентил - комплет
СО2

ком

1

9.

Гумено црево S6,S9

ком

2

10.

Гумено црево –
СО2-5

ком

1

11.

Гумено црево –
СО2-10

ком

1

12.

Гумено црево –
СО2-50

ком

1

13.

Успонска цев S6

ком

2

14.

Успонска цев- S9

ком

3

15.

Млазница S6- S9

ком

1

16.

Млазница СО25,10

ком

1

17.

Млазница СО2-50

ком

1
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18.

Носач бочице S6S9

ком

4

19.

Ручица комплет за
СО2-5

ком

1

20.

Осигурач S6- S9

ком

7

21.

Ударна игла S6- S9

ком

3
УКУПНО 5:

1.

2.

3.

НАЗИВ

Вирбла
вентила
за
унутрашњи
хидрант
Вентил
за
унутрашњи ПП
хидрант
алуминијумски
2“
точкић
за
вентил
за

Оквирна
кол.

РБ

Јед. мере

6. ЗАМЕНА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ХИДРАНТЕ

ко
м

1

ко
м

1

ко
м

1

Јединична цена
резервног дела са
уградњом без ПДВ-

Јединична цена резервног дела са
уградњом са ПДВ-ом а
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Укупна цена са
уградњом (заменом) без
ПДВ-а
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Укупна цена са уградњом
(заменом) са ПДВ-ом

6.

РБ

7.

НАЗИВ

Орман
спољашњи
хидрант
Напомена:

2
1
1
Оквирна
кол.

5.

ко
м
ко
м
ко
м
Јед. мере

4.

унутрашњи
хидрант
Стабилна
спојница ø 52
Слепа спојница
ø52
Клизна спојка
2''

ко
м

1

Јединична цена
УГРАДЊЕ без ПДВ-

Јединична цена УГРАДЊЕ са ПДВ-ом а

Укупна цена
УГРАДЊЕ без ПДВ-а

Укупна цена са уградњом
(заменом) са ПДВ-ом

Без ПДВ-а

Са ПДВ-ом

за

Наручилац обезбеђује
наведену опрему.

УКУПНО 6:
УКУПНА ЦЕНА ЗАМЕНЕ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ПАРТИЈА 2 (1+2+3+4+5+6):

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПАРТИЈА 2:
1. СЕРВИСИРАЊЕ И ФУНКЦИОНАЛНО ИСПИТИВАЊЕ- ПАРТИЈА 2 (1+2+3+4+5+6):
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2. УКУПНА ЦЕНА ЗАМЕНЕ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ПАРТИЈА 2 (1+2+3+4+5+6)
УКУПНА ЦЕНА ПАРТИЈА 2 (1+2):

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
У табели 1, Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
•
у колони 5. Понуђач треба да упише јединичну цену без ПДВ-а;
•
у колони 6. Понуђач треба да упише укупну цену без ПДВ-а
У табели 2, Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 Да упише укупну цену услуге без ПДВ, упише укупан износ ПДВ-а и упише укупну цену услуге са ПДВ-ом;

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како
следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно
Заокружити број партије за коју подносите понуду
ПАРТИЈА 1
Датум:

ПАРТИЈА 2
М.П.

Потпис понуђача
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(ОБРАЗАЦ 4)

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 „Сервисирање и функционално испитивање система опреме за
противпожарну заштиту “ – ЈНМВ бр. У-03/2018, за Партију бр.___ (понуђач уноси
број партије за коју подноси понуду) 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.
Уписати број партије за коју подносите понуду.
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(ОБРАЗАЦ 5)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ЧЛ. 75 ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке услуга- „Сервисирање и функционално испитивање система
опреме за противпожарну заштиту “ – ЈНМВ бр. У-03/2018, за Партију бр. ___
(понуђач уноси број партије за коју подноси понуду) испуњава све услове из чл. 75.
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН);
3) Понуђач 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) ЗЈН);
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом
(чл. 75. став 1. тачка 5) Закона) .У овом случају: Решење издато од стране
МУП Републике Србије
Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин
сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став
1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно
Уписати број партије за коју подносите понуду.
Понуђач је у обавези да достави важећу дозволу надлежног органа обављање делатности
која је предмет јавне набавке зс коју поднодси понуду
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(ОБРАЗАЦ 6)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ЧЛ. 75 ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач
____________________________________________
[навести
назив
подизвођача] у поступку јавне набавке „Сервисирање и функционално испитивање
система опреме за противпожарну заштиту “ – ЈНМВ бр. У-03/2018, за Партију бр. ___
(понуђач уноси број партије за коју подноси понуду) 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Подизвођач 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)
ЗЈН);
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности
која је
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена
посебним прописом (чл. 75. став 1. тачка 5) Закона) .У овом случају:
Решење издато од стране МУП Републике Србије
Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
Уписати број партије за коју подносите понуду.
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(ОБРАЗАЦ 7)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА
ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач________________________________________ у поступку јавне набавке мале
вредности за јавну
(назив понуђача)
набавку услуга – Сервисирање и функционално испитивање система опреме за
противпожарну заштиту “ – ЈНМВ бр. У-03/2018. за Партију бр. ___ (понуђач уноси
број партије за коју подноси понуду) зa потребе Позоришта Атеље 212,
поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је
на снази у време подношења понуда.

Место:_____________
Понуђач
Датум:_____________

М.П.
_________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача,ова изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЈАВНОЈ ДОСТУПНОСТИ ТРАЖЕНИХ ДОКАЗА
______________________________________________
(назив понуђача)
______________________________________________
(адреса)
Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да су докази
које сте тражили доступни на интернет страници надлежних органа:
доказ
надлежни орган
интернет страница
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Датум: _______________

М.П.

_________________________
(потпис овлашћеног лица)

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког подизвођача и члана групе
понуђача.
Образац потписују и оверавају само овлашћена лица понуђача, подизвођача или члана
групе понуђача чији су подаци доступни на интернет страницама.
Овај образац није обавезан део конкурсне документације, већ представља
само могућност
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Понуђач:
Назив и адреса:____________________________________________________
Матични број: _____________________________________________________
ПИБ: _____________________________________________________________
Текући рачун(и): ___________________________________________________
Код банке (банака) _________________________________________________
доставља:

ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ
ПОСЛА

На основу члана 13. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације
у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Сл. гласник РС"
бр. 86/2015) и члана 12. Упутства подносиоцима понуде како да сачине понуду (Поглавље
VII конкурсне документације за ЈНМВ бр.У-03/2018), као Понуђач у поступку јавне
набавке мале вредности- Сервисирање и функционално испитивање система опреме за
противпожарну заштиту , за коју је позив објављен на Порталу јавних набавки дана
30.05.2018.год., приликом потписивања уговора, доставићемо наручиоцу финансијску
гаранцију - соло бланко меницу, оверену печатом и потписом одговорног лица; копију
захтева за регистрацију менице овереног од пословне банке понуђача; овлашћење за купца
да меницу може попунити на износ од највише 10% уговореног износа без ПДВ-а оверено
печатом и потписом од стране одговорног лица као и копију картона депонованих потписа
издатог од пословне банке коју наводимо у меничном овлашћењу-писму.

Одговорно лице
______________________________
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VI МОДЕЛ УГОВОРА
ПАРТИЈА 1
Сервисирање и функционално испитивање ПП централе са заменом
резервних делова
Закључен између:
Наручиоца: Позориште Атеље 212
са седиштем у Београду, улица Светогорска 21,
ПИБ: 100049752 Матични број: 07023880
Број рачуна: 840-50966-38 Назив банке: Управа за трезор
Телефон:011/3246-146 Телефакс: 011/3236-215
Кога заступа: директор Бранимир Брстина
(у даљем тексту: Корисник услуга)
и
Понуђача:................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Пружалац услуга.),
Основ уговора:
Јавна набавка мале вредности бр. ЈНМВ У-03/2018- Сервисирање и функционално
испитивање система и опреме за против пожарну заштиту, Партија 1 Сервисирање и
функционално испитивање ПП централе са заменом резервних делова
Број и датум одлуке о додели уговора:......................................................(попуњава Купац)
Понуда изабраног понуђача бр. _______________од............................................................
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
„Сервисирање и функционално испитивање система и опреме за против пожарну
заштиту“ – ЈНМВ бр. У-03/2018, ПАРТИЈА 1 - 1Сервисирање и функционално
испитивање ПП централе са заменом резервних делова
Члан 1.
Предмет овог уговора је извршење услуге сервисирање и функционално испитивање ПП
централе са заменом резервних делова, ЈНМВ бр. У-03/2018, према понуди Извршиоца
бр._______________________од ___________________2018. године и техничкој
спецификацији из конкурсне документације, која чинисаставни део понуде и овог
уговора.
Извршилацће предметну услугу извршити(заокружити и попунити):
А) самостално;
Б) са подизвођачем:
_________________________________из______________________________________
који ће делимично извршити предметну набавку у
делу:_________________________________________________________________,
В) заједнички, у групи са:
_____________________________________________из____________________________
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_____________________________________________из__________________________.
Члан 2.
Укупна цена без ПДВ-а износи ____________________________________динара.
Укупна цена са ПДВ-омизноси ____________________________________динара.
Уговорне стране су сагласне да је уговорена цена фиксна, утврђена је понудом Извршиоца
бр. ___________________________према техничкој спецификацији из конкурсне
документације и Извршилац нема право да је повећава за време извршења овог Уговора.
Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање вршити сукцесивно, након сваке извршене
услуге у року од 45 дана, на рачун Извршиоца број_________________________који се
води код________________________________.
Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема рачуна од стране Наручиоца.
Члан 3.
Извршилац изјављује да гарантни рок за извршено сервисирање износи
_______________месеци (рок не може бити краћи од 6месеци).
Извршилац изјављује да гарантни рок на уграђене делове износи__________________ (рок
не може бити краћи од дванаест месеци).
Уговорне стране су сагласне да ће се након завршетка сваког посла сачинити записник о
примопредаји посла.
У случајевима из става 1. и 2. овог члана гарантни рок се рачуна од дана потписивања
Записника о примопредаји посла.
Члан 4.
Извршилац гарантује да ће услуга из члана 1. овог уговора бити извршена у складу са
свим прописаним законским нормама које регулишу ову област.
У случају када Наручилац услуге у било којој фази извршења услуге утврди да у
квалитету извршења услуге постоје пропусти који се могу отклонити.
Извршилац је дужан да исте отклони одмах по пријави Наручиоца услуге, без накнадног
фактурисања.
У случају поновљене рекламације, као и у случају када Наручилац услуге утврди да у
извршеној услузи постоје пропусти који се не могу отклонити Наручилац задржава право
раскида овог уговора и право на накнаду настале штете.
Члан 5.
Уколико Продавац не изврши уговорене обавезе које су предмет уговора о року, купац
има право да наплати уговорну казну и то 0,2 % од вредности предмета уговора за сваки
дан закашњења а највише 5 % од уговорене вредности.
Уколико Извршилац по позиву Наручиоца не плати износ уговорне казне, Наручилац ће
наплатити уговорну казну приликом примопредаје извршене услуге међусобним
пребијањем дуговања и потраживања.
Члан 6.
Уговорне стране су сагласне да Наручилац може уколико се Извршилац три пута у току
трајања уговора неодазове позиву на интервенцијураскинути уговорбез претходног
упозорења.
Уговор ће се раскинути, ако Извршилац није у могућности да изврши услугу која је
предмет овога уговора, као и ако из његовог понашања произилази да не би извршио
услугукоја је предмет овог уговора.
Члан 7.
Уговор се закључује на одређено време, на период од 12 (дванаест) месеци, а највише до
укупне уговорене финансијске вредности сходно члану 2.овог Уговора.
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Уговор аутоматски престаје да важи испуњавањем једног од ова два наведена услова.
Средства за реализацију овог Уговора безбеђена су Финансијским планом
Наручиоца за 2018. годину. Плаћање доспелих обавеза насталих у 2018. години, вршиће
се до висине одобрених апропријација за ту намену, а средства за део реализације уговора
који се односи на 2019. годину биће обезбеђена Финансијским планом Наручиоца за 2019.
годину.
У супротном Уговор престаје да важи, без накнаде штете због немогућности преузимања и
плаћања обавеза од стране Наручица.
Члан 8.
Давалац услуга се обавезује да ће у тренутку закључења Уговора предати Кориснику
услуга бланко соло меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла и
евидентирану у Регистру меница код Народне банке Србије, у висини од 10% од цене из
члана 2. Уговора, која траје 30 дана дуже од истека рока важности Уговора. Meницa мoрa
бити пoтписaнa и пeчaтирaнa од стране овлашћеног лица за заступање. Поднета меница је
безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора. Уз меницу мора бити
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке
коју продавац наводи у меничном овлашћењу – писму.
Уколико Давалац услуга не достави захтевана средства финансијског обезбеђења у
уговореном року сматраће се да нису испуњени услови за закључење уговора.

Члан 9.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове реше споразумно, у супротном
надлежан је Привредни суд у Београду.
Члан 10.
Уговорне стране се обавезују да другој страни доставе податке о свакој извршеној
статусној промени или организационој промени, као и све друге промене везане за опште
податке (текући рачун, адреса, овлашћена лица и др.).
Члан 11.
За све што овим уговором није предвиђено, примењују се одредбеЗакона о облигационом
односима(Сл.лист СФРЈ бр. 29/78, 39/85, 45/89, одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ" бр.
31/93 и 22/99, 23/99, 35/99, 44/99), Законао заштити од пожара(Сл.гласник РС бр. 111/09),
Законао безбедности и здрављу на раду(Сл.гласник РС бр. 101/05 и 20/2015) и други
важећи прописи.

Члан 12.
Овај уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања од стране овлашћених лица обе
уговорне стране. Ако овлашћени заступници нису потписали на исти дан,Уговор се
сматра закљученим на дан другог потписа по временском редоследу.
Члан 13.
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна
задржава по 3 (три) примерка.
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За Даваоца услуга:
___________________

За корисника:
_________________________
Позориште Атеље 212
директор
Бранимир Брстина

Напомена:
Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем. Наручилац ће ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор
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VI МОДЕЛ УГОВОРА
ПАРТИЈА 2
Сервисирање и функционално испитивање стабилне инсталације за гашење
пожара, инсталације за одвођење дима и топлоте,ПП врата, паничне расвете са
аутономним напајањем, ПП хидроподстанице, провера исправности мобилне
опреме за гашење почетних пожара,провера исправности хидрантске мреже и
хидрантских црева са заменом резервних делова
Закључен између:
Наручиоца: Позориште Атеље 212
са седиштем у Београду, улица Светогорска 21,
ПИБ: 100049752 Матични број: 07023880
Број рачуна: 840-50966-38 Назив банке: Управа за трезор
Телефон:011/3246-146 Телефакс: 011/3236-215
Кога заступа: директор Бранимир Брстина
(у даљем тексту: Корисник услуга)
и
Понуђача:................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Пружалац услуга.),
Основ уговора:
Јавна набавка мале вредности бр. ЈНМВ У-03/2018- Сервисирање и функционално
испитивање система и опреме за против пожарну заштиту, Партија 2 Сервисирање и
функционално испитивање стабилне инсталације за гашење пожара, инсталације за
одвођење дима и топлоте,ПП врата, паничне расвете са аутономним напајањем, ПП
хидроподстанице, провера исправности мобилне опреме за гашење почетних
пожара,провера исправности хидрантске мреже и хидрантских црева са заменом
резервних делова
Број и датум одлуке о додели уговора:......................................................(попуњава Купац)
Понуда изабраног понуђача бр. _______________од............................................................
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
„Сервисирање и функционално испитивање система и опреме за против пожарну
заштиту“ – ЈНМВ бр. У-03/2018, ПАРТИЈА 2 - Сервисирање и функционално
испитивање стабилне инсталације за гашење пожара, инсталације за одвођење дима
и топлоте,ПП врата, паничне расвете са аутономним напајањем, ПП
хидроподстанице, провера исправности мобилне опреме за гашење почетних
пожара,провера исправности хидрантске мреже и хидрантских црева са заменом
резервних делова
Члан 1.
Предмет овог уговора је извршење услуге Сервисирање и функционално испитивање
стабилне инсталације за гашење пожара, инсталације за одвођење дима и топлоте,ПП
врата, паничне расвете са аутономним напајањем, ПП хидроподстанице, провера
исправности мобилне опреме за гашење почетних пожара,провера исправности
хидрантске мреже и хидрантских црева са заменом резервних делов, ЈНМВ бр. У-03/2018,
према понуди Извршиоца бр._______________________од ___________________2018.
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године и техничкој спецификацији из конкурсне документације, која чинисаставни део
понуде и овог уговора.
Извршилацће предметну услугу извршити(заокружити и попунити):
А) самостално;
Б) са подизвођачем:
_________________________________из______________________________________
који ће делимично извршити предметну набавку у
делу:_________________________________________________________________,
В) заједнички, у групи са:
_____________________________________________из____________________________
_____________________________________________из__________________________.
Члан 2.
Укупна цена без ПДВ-а износи ____________________________________динара.
Укупна цена са ПДВ-омизноси ____________________________________динара.
Уговорне стране су сагласне да је уговорена цена фиксна, утврђена је понудом Извршиоца
бр. ___________________________према техничкој спецификацији из конкурсне
документације и Извршилац нема право да је повећава за време извршења овог Уговора.
Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање вршити сукцесивно, након сваке извршене
услуге у року од 45 дана, на рачун Извршиоца број_________________________који се
води код________________________________.
Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема рачуна од стране Наручиоца.
Члан 3.
Извршилац изјављује да гарантни рок за извршено сервисирање износи
_______________месеци (рок не може бити краћи од 6месеци).
Извршилац изјављује да гарантни рок на уграђене делове износи__________________ (рок
не може бити краћи од дванаест месеци).
Уговорне стране су сагласне да ће се након завршетка сваког посла сачинити записник о
примопредаји посла.
У случајевима из става 1. и 2. овог члана гарантни рок се рачуна од дана потписивања
Записника о примопредаји посла.
Члан 4.
Извршилац гарантује да ће услуга из члана 1. овог уговора бити извршена у складу са
свим прописаним законским нормама које регулишу ову област.
У случају када Наручилац услуге у било којој фази извршења услуге утврди да у
квалитету извршења услуге постоје пропусти који се могу отклонити.
Извршилац је дужан да исте отклони одмах по пријави Наручиоца услуге, без накнадног
фактурисања.
У случају поновљене рекламације, као и у случају када Наручилац услуге утврди да у
извршеној услузи постоје пропусти који се не могу отклонити Наручилац задржава право
раскида овог уговора и право на накнаду настале штете.
Члан 5.
Уколико Продавац не изврши уговорене обавезе које су предмет уговора о року, купац
има право да наплати уговорну казну и то 0,2 % од вредности предмета уговора за сваки
дан закашњења а највише 5 % од уговорене вредности.
Уколико Извршилац по позиву Наручиоца не плати износ уговорне казне, Наручилац ће
наплатити уговорну казну приликом примопредаје извршене услуге међусобним
пребијањем дуговања и потраживања.
Члан 6.
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Уговорне стране су сагласне да Наручилац може уколико се Извршилац три пута у току
трајања уговора неодазове позиву на интервенцијураскинути уговорбез претходног
упозорења.Уговор ће се раскинути, ако Извршилац није у могућности да изврши услугу
која је предмет овога уговора, као и ако из његовог понашања произилази да не би
извршио услугукоја је предмет овог уговора.
Члан 7.
Уговор се закључује на одређено време, на период од 12 (дванаест) месеци, а највише до
укупне уговорене финансијске вредности, Уговор аутоматски престаје да важи
испуњавањем једног од ова два наведена услова.
Средства за реализацију овог Уговора безбеђена су Финансијским планом
Наручиоца за 2018. годину. Плаћање доспелих обавеза насталих у 2018. години, вршиће
се до висине одобрених апропријација за ту намену, а средства за део реализације уговора
који се односи на 2019. годину биће обезбеђена Финансијским планом Наручиоца за 2019.
годину.
У супротном Уговор престаје да важи, без накнаде штете због немогућности преузимања и
плаћања обавеза од стране Наручица.
Члан 8.
Давалац услуга се обавезује да ће у тренутку закључења Уговора предати Кориснику
услуга бланко соло меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла и
евидентирану у Регистру меница код Народне банке Србије, у висини од 10% од цене из
члана 2. Уговора, која траје 30 дана дуже од истека рока важности Уговора. Meницa мoрa
бити пoтписaнa и пeчaтирaнa од стране овлашћеног лица за заступање. Поднета меница је
безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора. Уз меницу мора бити
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке
коју продавац наводи у меничном овлашћењу – писму.
Уколико Давалац услуга не достави захтевана средства финансијског обезбеђења у
уговореном року сматраће се да нису испуњени услови за закључење уговора.
Члан 9.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове реше споразумно, у супротном
надлежан је Привредни суд у Београду.
Члан 10.
Уговорне стране се обавезују да другој страни доставе податке о свакој извршеној
статусној промени или организационој промени, као и све друге промене везане за опште
податке (текући рачун, адреса, овлашћена лица и др.).
Члан 11.
За све што овим уговором није предвиђено, примењују се одредбеЗакона о облигационом
односима(Сл.лист СФРЈ бр. 29/78, 39/85, 45/89, одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ" бр.
31/93 и 22/99, 23/99, 35/99, 44/99), Законао заштити од пожара(Сл.гласник РС бр. 111/09),
Законао безбедности и здрављу на раду(Сл.гласник РС бр. 101/05 и 20/2015) и други
важећи прописи.
Члан 12.
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Овај уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања од стране овлашћених лица обе
уговорне стране. Ако овлашћени заступници нису потписали на исти дан,Уговор се
сматра закљученим на дан другог потписа по временском редоследу.

Члан 13.
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна
задржава по 3 (три) примерка.
За Даваоца услуга:
___________________

За корисника:
_________________________
Позориште Атеље 212
директор
Бранимир Брстина

Напомена:
Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем. Наручилац ће ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу:
Позориште Атеље 212 Светогорска 21 11000 Београд, канцеларија бр. Е9, са
напоменом: Понуда за ЈНМВ бр. У-03/2018 " Сервисирање и функционално
испитивање система опреме за противпожарну заштиту“
Партија 1
Партија 2
- НЕ ОТВАРАТИ.
Напомена: Заокружити број партије за коју подносите понуду
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 08.06.2018.
године до 12,00 часова, а отварање понуда ће се одржати истог дана у 12,30 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.
Неблаговремену понуду, Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда вратити
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Обавезну садржину понуде чине сви докази (прилози) тражени Kонкурсном
документацијом, као и попуњени, потписани и оверени обрасци и документација из
Конкурсне документације, на начин дефинисан Конкурсном документацијом.
 Изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75. Закона у поступку јавне набавке
мале вредности
 Доказ о испуњавању свих услова из чл. 76. Закона
 Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. Закона у поступку јавне набавке
мале вредности, ако наступа са подизвођачем
 Изјава о поштовању обавеза из члана 75.став 2.
 Попуњен, потписан и оверен печатом образац понуде
 Попуњен, потписан и оверен печатом образац понуде са техничком
спецификацијом и структуром цене са упутством како да се попуни
 Попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве о независној понуди
 Попуњен, потписан и печатом оверен модел уговора
 Средства финансијског обезбеђења: изјаву о прихватању финансијске гаранције за
добро извршење посла
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.У-03/2018
Сервисирање и функционално испитивање система опреме за противпожарну заштиту
по партијама

62/ 70



У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, све у складу како је
предвиђено конкурсном документацијом

Понуда може да садржи:
 Попуњен, потписан и печатом оверен образац трошкова припреме понуде
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Напомена:
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев
образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу
(нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона), који
морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У
случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава
обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање
изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати
споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

3. ПАРТИЈЕ
Предметна набавка је обликована у две партије, и то:
Партија 1:
Сервисирање и функционално испитивање ПП централе са
заменом резервних делова
Партија 2: Сервисирање и функционално испитивање стабилне инсталације
за гашење пожара,инсталације за одвођење дима и топлоте, ПП врата, паничне
расвете са аутономним напајањем, ПП хидроподстанице, провера исправности
мобилне опреме за гашење почетних пожара, провера исправности хидрантске
мреже и хидрантских црева са заменом резервних делова
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да
обухвати најмање једну целокупну партију.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку
или само на одређене партије.
У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета
тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду
на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
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Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Позориште Атеље 212
Светогорска 21,
11000 Београд, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку услуга – " Сервисирање и функционално
испитивање система опреме за противпожарну заштиту “– ЈНМВ бр. У-03/2018 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку услуга – " Сервисирање и функционално
испитивање система опреме за противпожарну заштиту “– ЈНМВ бр. У-03/2018 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку услуга – " Сервисирање и функционално
испитивање система опреме за противпожарну заштиту “– ЈНМВ бр. У-03/2018 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга – " Сервисирање и функционално
испитивање система опреме за противпожарну заштиту “– ЈНМВ бр. У-03/2018 - НЕ
ОТВАРАТИ”.
Напомена: Написати
број партије за коју подносите понуду (Партија 1
Партија 2 )
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
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 (Образац 1. у поглављу V ове конкурсне документације), понуђач
наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као
заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац
1 у поглављу V ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем,
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити
већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова (Образац 6. у поглављу V ове конкурсне документације.).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.У-03/2018
Сервисирање и функционално испитивање система опреме за противпожарну заштиту
по партијама

64/ 70

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН
и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност
услова (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације).
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 ЗЈН-ом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
ПАРТИЈА 1
Плаћање ће се вршити сукцесивно, након извршене сваке појединачне услуге, у року од
45 дана од дана службеног пријема рачуна од стране Наручиоца(у складу са Законом о
роковима измирења новчаних обавеза у комеријалним трансакцијама).
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
У цену су урачунати сви зависни и пратећи трошкови које су предмет набавке. Цена је
фиксна током важења уговора.
ПАРТИЈА 2
Плаћање ће се вршити сукцесивно, након извршене сваке појединачне услуге, у року од
45 дана од дана службеног пријема рачуна од стране Наручиоца(у складу са Законом о
роковима измирења новчаних обавеза у комеријалним трансакцијама).
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
У цену су урачунати сви зависни и пратећи трошкови које су предмет набавке. Цена је
фиксна током важења уговора.
9.2. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
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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 не може мењати понуду.
9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)
ПАРТИЈУ 1 - Место извршења услуге је у свему према спецификацији активности.
Давалац услуга дужан је да наручиоцу доставља периодичне извештаје по извршеном
послу.
ПАРТИЈУ 2 - Место извршења услуге је у свему према спецификацији активности.
Давалац услуга дужан је да наручиоцу доставља периодичне извештаје по извршеном
послу
Услуга ће се вршитина адреси Позориште Атеље 212, Светогорска 21, Београд
Време за извршење услуге сервиса: услуга се врши сукцесивно, према потребама
Наручиоца у периоду од 12 месеци од дана закључења уговора.
Рок за извршење услуге: 2 дана од дана пријема захтева Наручиоца
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА
У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за
оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
По истеку важности понуде, на писани и образложени захтев Пружаоца услуге цена се
може кориговати, у складу са порастом цена на мало, према последњем објављеном
податку Републичког завода за статистику и у случају промене минималне цене рада у
складу са процентом повећања.
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. Неуобичајено ниска цена
је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива
сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима. Ако
Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од понуђача
детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у свему према
чл. 92 Закона о јавним набавкама. Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге
дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Сви понуђачи су дужни да приликом подношења понуде, Наручиоцу предају Изјаву о
прихватању финансијске гаранције за добро извршење посла. Образац изјаве је саставни
део конкурсне документације.
Сви понуђачи су дужни да приликом подношења понуде, Наручиоцу предају
Изјаву о прихватању финансијске гаранције за добро отклањање грешака у гарантном
року. Образац изјаве је саставни део конкурсне документације
Изабрани понуђач је дужан да приликом потписивања уговора, Наручиоцу
преда бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и
овлашћења Народне банке Србије (копија регистрационе пријаве) и потпуно попуњено
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менично писмо – овлашћење у висини од 10% од уговореног износа без ПДВ-а, за добро
извршење посла. Меница и менично писмо које је саставни део конкурсне документације
морају бити оверени печатом и потписани од стране одговорног лица Понуђача , и мора
садржати клаузуле: „безусловно“, „плативо на први позив“, „без приговора“. Уз меницу
мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму. Ово финансијско
обезбеђење траје 30 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла.
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не
буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
Понуђач ће код подношења понуде дати потписану и печатом оверену изјаву од
стране одговорног лица да прихвата давање финансијске гаранције за добро извршење
посла.
12. 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. 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 ninab@atelje212.rs тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже
наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације, одговор 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, ЈНМВ бр У-03/2018.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију у року од 8 (осам) 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. ЗЈН и то:
- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или
понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од
друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна
дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
14. 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,
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вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 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.
16. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде.
Наручилац доноси одлуку о додели уговора ако је прибавио најмање једну прихватљиву
понуду.
Наручилац ће одбити понуду ако:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
3) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
4) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице
које 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
овог ЗЈН.
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 емејл: ninab@atelje212.rs, факс на број 011/3236-215 или препорученом пошиљком са
повратницом на адресу наручиоца.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом 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 интернет
страници наручиоца, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
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Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од
стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на
начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 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. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5
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;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
7) 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 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; Позориште Атеље 212 ; јавна набавка ЈНМВ У-03/2018;.
(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
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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 Народне банке Србије у складу са
ЗЈН и другим прописом.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
18. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Наручилац ће уговор доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од осам
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка
5) Закона.
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