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ППШТИ ППДАЦИ
1. ППЗИВ ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДЕ
На пснпву шл. 39. и 61. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012,14/15
и 68/15, у даљем тексту: Закпн), шлана 6. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне
дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва
(„Службени гласник РС”, бр.86/2015), и Пдлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке мале
вреднпсти бр.404-2/2016 пд 04.02.2016.гпдине Ппщтинска управа ппщтине Псешина ппзива вас
да ппднесете свпју писмену ппнуду у ппступку јавне набавке мале вреднпсти -набавка услуге,
бр.404-2/2016 пд гпдине, шији је предмет пбезбеђеое зграде Ппщтинске управе
Ппнуда мпра бити дпстављена у складу са захтевима Нарушипца наведеним у упутству
ппнуђашима какп да сашине ппнуду, кпја је саставни деп пве кпнкурсне дпкументације.
Ппнуда мпра бити у целини припремљена у складу са ппзивпм и кпнкурснпм дпкументацијпм
и мпра да испуоава све услпве за ушещће у ппступку јавне набавке кпји су наведени у
кпнкурснпј дпкументацији.
Ппнуду дпставити лишнп или путем ппщте на адресу Нарушипца :Ппщтинска управа ппщтине
Псешина, Карађпрђева 78, Псешина , свакпг раднпг дана пд 8,30 -15,30 шаспва и у затвпренпј
кпверти са назнакпм – Ппнуда за јавну набавку бр.404-2/2016, набавка: пбезбеђеое зграде
Ппщтинске управе. Ппнуђаш је дужан да на пплеђини кпверте назнаши назив, адресу, телефпн и
кпнтакт пспбу.
Крајои рпк за дпстављаое ппнуда је 17.02.2016.гпд.и тп дп 12 шаспва.
Јавнп птвараое ппнуда пбавиће се дана 17.02.2016.гпд.у 12,30 шаспва у прпстпријама
Ппщтинске управе ппщтине Псешина, Карађпрђева 78, Псешина, уз присуствп пвлащћених
представника ппнуђаша.
Представник ппнуђаша је дужан да дпстави пвлащћеое за заступаое. Представник ппнуђаша,
пре ппшетка птвараоа предаће кпмисији за јавну набавку писменп пвлащћеое за ушещће у
ппступку јавнпг птвараоа ппнуда, кпје је заведенп кпд ппнуђаша, пверенп пешатпм и пптписанп
пд стране пдгпвпрнпг лица ппнуђаша.
Ппнуда мпра имати рпк важеоа минимум 30 дана пд дана птвараоа .
Пдлука п избпру најппвпљније ппнуде биће дпнета у рпку пд 2 дана пд дана птвараоа ппнуде.
Дпдатне инфпрмације се мпгу дпбити , дп истека рпка за ппднпщеое ппнуда, свакпг раднпг
дана на тел.014/451-158 дп 15,30 шаспва Пспба за кпнтакт Милан Урпщевић,
soosecina@open.telekom.rs
2. УПУТСТВП ППНУЂАЧУ КАКП ДА САЧИНИ ППНУДУ
2.1.ПРЕДМЕТ ППНУДЕ
Предмет ппнуде је пбезбеђеое зграде Ппщтинске управе
2.2.ЈЕЗИК ППНУДЕ
Ппнуда и пстала дпкументација кпја се пднпси на ппнуду мпра бити на српскпм језику.
2.3.ПБАВЕЗНА САДРЖИНА ППНУДЕ
Ппнуђаш је дужан да испуоава све услпве дефинисане шл. 75. Закпна п јавним набавкама
(''Службени гласник РС'' бр.124/2012, 14/15 и 68/15), кап и дпдатне услпве пдређене
кпнкурснпм дпкументацијпм щтп дпказује на нашин предвиђен кпнкурснпм дпкументацијпм.
Ппнуда треба да садржи све дпказе и пбрасце дефинисане кпнкурснпм дпкументацијпм. Сви
пбрасци мпрају бити пппуоени, а сваки пбразац пптписан и пверен пешатпм пд стране
пдгпвпрнпг лица.
Ппнуђаш мпра све пбрасце и изјаве кпје су саставни деп кпнкурсне дпкументације пппунити
шиткп-щтампаним слпвима. Пппуоени пбрасци мпрају бити јасни, недвпсмислени, пптписани
пд стране пвлащћенпг лица и пверени пешатпм у складу са кпнкурснпм дпкументацијпм.
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Ппнуда се мпра налазити у затвпренпј кпверти-пмпту са назнакпм- Ппнуда за јавну набавку
бр.404-2/2016 пбезбеђеое зграде Ппщтинске управе.
Ппнуђаш је дужан да на пплеђини кпверте назнаши назив, адресу, телефпн и кпнтакт пспбу.
Ппнуду дпставити лишнп или путем ппщте, на адресу Нарушипца : Ппщтинска управа ппщтине
Псешина, Карађпрђева 78, Псешина свакпг раднпг дана пд 8,30-15,30 шаспва и у затвпренпј
кпверти са назнакпм- Ппнуда за јавну набавку бр.404-2/2016,пбезбеђеое зграде Ппщтинске
управе.
Ппнуђаш је дужан да на пплеђини кпверте назнаши назив, адресу, телефпн и кпнтакт пспбу.
Крајои рпк за дпстављаое ппнуде је 17.02.2016.гпд.дп 12 шаспва.
Ппнуда кпја стигне ппсле наведенпг рпка сматраће се неблагпвременпм. Неблагпвремена
ппнуда се неће птварати и пп пкпншаоу ппступка птвараоа биће враћена ппнуђашу уз
ппвратницу, са назнакпм да је иста ппднета неблагпвременп.
2.4.ППНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Ппнуда са варијантама није дпзвпљена
2.5. ВАЛУТА
Вреднпст у кпнкурснпј дпкументацији у ппнуди исказује се у динарима
2.6.ЦЕНА
Цена у ппнуди треба да буде изражена у динарима, без ПДВ-а и мпра бити фиксна тј. не мпже
се меоати.
Цену је пптребнп изразити нумеришки и текстуалнп при шему текстуалнп изражена цена има
преднпст у слушају несагласнпсти.
Акп нарушилац при пцени кпнкурсне дпкументације упши да ппнуда садржи неупбишајенп ниску
цену тражиће пд ппнуђаша пбразлагаое свих саставних делпва исте и писменп пбразлпжеое у
рпку пд 3 дана пд дана пцене ппнуде.
2.7. Ушествпваое у заједнишкпј ппнуди или кап ппдизвпђаш
Ппнуђаш ппднпси самп једну ппнуду. Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже
истпвременп да ушествује у заједнишкпј ппнуди или кап ппдизвпђаш, нити истп лице мпже
ушествпвати у вище заједнишких ппнуда.
2.7.1. Испуоенпст услпва пд стране ппдизвпђаша
У слушају да ппнуђаш наступа са ппдизвпђашем пптребнп је да у свпјпј ппнуди наведе прпценат
укупне вреднпсти набавке кпји ће ппверити ппдизвпђашу (кпји не сме бити већи пд 50% пд
укупне вреднпсти јавне набавке) и назив дела набавке кпји ће изврщити прекп ппдизвпђаша.
Ппнуђаш навпди прпценат пд укупне вреднпсти јавне набавке на Пбрасцу бр. 2а
Ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаше дпстави дпказе п испуоенпсти пбавезних услпва из шлана
75. став 1. ташка 1) дп 4) Закпна и пве кпнкурсне дпкументације, истп кап и за себе.
2.7.2. Испуоенпст услпва у заједнишкпј ппнуди
Ппнуду мпже ппднети група ппнуђаша.
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, саставни деп заједнишке ппнуде мпра бити сппразум
кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне
набавке, а кпји пбавезнп садржи ппдатке из шлана 81. став 4. таш. 1) и 2) Закпна и тп ппдатке п:
1)
ппдатке п шлану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и
кпји ће заступати групу ппнуђаша пред нарушипцем,
2)
ппис ппслпва свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша у изврщеоу угпвпра.
Сппразумпм ппнуђаша уређују се и друга питаоа кпја нарушилац пдреди кпнкурснпм
дпкументацијпм.
Група ппнуђаша је дужна да дпстави све дпказе п испуоенпсти услпва кпји су наведени у
ппглављу 4. кпнкурсне дпкументације, у складу са упутствпм какп се дпказује испуоенпст
услпва.
Ппнуђаши из групе ппнуђаша пдгпварају непгранишенп сплидарнп према нарушипцу.
Задруга мпже ппднети ппнуду сампсталнп, у свпје име, а за рашун задругара или заједнишку
ппнуду у име задругара.
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Акп задруга ппднпси ппнуду у свпје име за пбавезе из ппступка јавне набавке и угпвпра п јавнпј
набавци пдгпвара задруга и задругари у складу са закпнпм.
Акп задруга ппднпси заједнишку ппнуду у име задругара за пбавезе из ппступка јавне набавке и
угпвпра п јавнпј набавци непгранишенп сплидарнп пдгпварају задругари.
2.8. УСЛПВИ ПЛАЋАОА
Плаћаое ће се изврщити пп изврщенпј услузи и исппстављенпј фактури ,у закпнскпм рпку.
2.9.ИЗМЕНЕ И ППВЛАЧЕОЕ ППНУДА
Ппнуђаш мпже да измени и ппвуше свпју ппнуду писменим пбавещтеоем пре рпка за
ппднпщеое ппнуда .
Свакп пбавещтеое п изменама или ппвлашеоу биће припремљенп, пзнашенп и дпстављенп у
складу са услпвима из кпнкурсне дпкументације са пзнакпм на кпверти ''измена ппнуде'' или
''ппвлашеое ппнуде'' за јавну набавку бр.404-2/2016 пбезбеђеое зграде Ппщтинске управе.
Ппнуда не мпже бити измеоена ппсле истека крајоег рпка за ппднпщеое.
2.10. ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ППДНЕТИМ ППНУДАМА
Укпликп ппнуђаш нашини грещку у пппуоаваоу дужан је да исту избели и правилнп пппуни а
местп назнашене грещке парафира и пвери пешатпм.
2.11. РПК ЗА ВРШЕОЕ УСЛУГЕ
Рпк за врщеоа услуге је пд дана угпвараоа дп 31.12.2016.гпдине.
2.12. РПК ВАЖЕОА ППНУДЕ
Рпк важеоа ппнуде је најмаое 30 дана пд дана птвараоа ппнуда
2.13. ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ
Ппнуђаш мпже у писанпм пблику, дпставпм захтева на адресу Ппщтинска управа Псешина,
Карађпрђева 78 Псешина тражити пд Нарушипца дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа у вези
са припремаоем ппнуде, најаксније 5(пет) дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда .Пспба
за кпнтакт Милан Урпщевић е-ппщта soosecina@mts.rs, тел.014/451-158 пд 8,30-15,30 шаспва.
Тражеое дпдатних инфпрмација и ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде путем телефпна
није дпзвпљенп.
Нарушилац је дужан да у рпку пд два дана пд дана пријема захтева, пд стране ппнуђаша,
ппщаље пдгпвпр у писанпм пблику.
2.14. КРИТЕРИЈУМ
Угпвпр п јавнпј набавци ће се дпделити применпм критеријума екпнпмски најппвпљније цене:
Ред.
Бр.
1.
2.

Елементи критеријума

Брпј ппндера

Цена
Лимит ппкрића пплисе псигураоа пд пдгпвпрнпсти за
непгранишени брпј щтетних дпгађаја

70
30

1). Цена: максималнп 70 ппндера.
Ппнуда са најнижпм ппнуђенпм ценпм без ПДВ-а бпдпваће се са максималним брпјем
ппндера (бпдпва) предвиђеним за пвај критеријум.
Пстале ппнуде, пп пвпм критеријуму, бпдпваће према фпрмули:
ПЦ = 70 х минимална цена
Ппнуђена цена
2). Лимит ппкрића пплисе псигураоа пд пдгпвпрнпсти максималнп 30 ппндера
У пквиру пвпг елемента критеријума уппређиваће се ппдатак из пплисе псигураоа пд закпнске
(ппщте) и прпфесипналне пдгпвпрнпсти кпја је важећа на дан јавнпг птвараоа ппнуда, у делу
суме псигураоа-лимита ппкрића пп једнпм щтетнпм дпгађају, за непгранишени брпј щтетних
дпгађаја тпкпм трајаоа пплисе, међу ппјединашним ппнудама. Максималан брпј ппндера ( 30 )
кпд пвпг елемента критеријума дпбија ппнуда са највећим лимитпм ппкрића пп једнпм
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щтетнпм дпгађају за непгранишени брпј щтетних дпгађаја тпкпм трајаоа пплисе. Брпј ппндера
за лимите ппкрића пплисе псигураоа из псталих ппнуда израшунава се према фпрмули:
30 x лимит ппкрића пп једнпм щтетнпм дпгађају за
непгранишени брпј щтетних дпгађаја
Ппндери = _________________________________________
Највећи лимит ппкрића пп једнпм щтетнпм дпгађају за
непгранишени брпј щтетних дпгађаја
Кап дпказ за пвај елемент критеријума, ппнуђаш је дужан да дпстави кппију Пплисе псигураоа
пд закпнске (ппщте) и прпфесипналне пдгпвпрнпсти, а кпју ппнуђаш има закљушену са
псигуравајућим друщтвпм. Уз кппију пплисе дпставити и кппије свих припадајућих дпкумената
(услпви псигураоа), кап и пптврду п пласману ризика у репсигураоу или пптврду п
пдгпварајућем самппридржају (пптврде мпрају бити издате пд стране псигуравајућег друщтва).
Рпк трајаоа пплисе не сме бити краћи пд гпдину дана пд првпг дана важнпсти пплисе, а
ппнуђаш је дужан да пбезбеди пплису тпкпм целпг трајаоа угпвпра са нарушипцем.Укпликп
ппнуду даје група ппнуђаша кпја ппседује вище пд једне пплисе, ппндерисаће се изнпс пплисе
кпја садржи највећи лимит ппкрића пп једнпм щтетнпм дпгађају за непгранишени брпј щтетних
дпгађаја тпкпм трајаоа пплисе. Укпликп је изнпс лимита ппкрића дат у странпј валути, за
ппндерисаое ће се врщити прерашун у динарску прптиввреднпст према средоем курсу
нарпдне банке Србије на дан птвараоа ппнуде. Укпликп ппнуђаш не дпстави захтевани дпказ
пп пвпм елементу критеријума, биће пцеоен са 0 ппндера.
Укпликп две или вище ппнуда имају исти брпј бпдпва, кап најппвпљнија биће изабрана ппнуда
пнпг ппнуђаша кпји има већи брпј бпдпва на пснпву елемента критеријума – цена услуге.
2.15. ПЦЕНА ППНУДЕ
Ппнуда кпја је недпвпљнп шитка, неразумљива, услпвна или кпја садржи пстале
нерегуларнпсти, пдбиће се кап неисправна.
Ппнуда кпја не пдгпвара свим технишким спецификацијама, пднпснп свим критеријумима и
услпвима из ппзива и кпнкурсне дпкументације, сматраће се непдгпварајућпм, пднпснп
неисправнпм.
Кпмисија за јавну набавку ће изврщити струшну пцену ппнуде пп критеријуму наведенпм у
пвпј кпнкурснпј дпкументацији.
2.16 РАЗЛПЗИ ЗБПГ КПЈИ ППНУДА МПЖЕ БИТИ ПДБИЈЕНА
Нарушилац ће пдбити неисправну и непдгпварајућу ппнуду у смислу Закпна п јавним
набавкама, а мпже пдбити и неприхватљиву ппнуду.
Ппнуда приспела пп истеку датума и сата пдређених у ппзиву сматраће се
неблагпвременпм, а Нарушилац ће је пп пкпншаоу ппступка јавнпг птвараоа ппнуда
вратити нептвпрену на адресу ппнуђаша, са назнакпм да је ппднета неблагпвременп.
Ппнуда ппнуђаша мпра да садржи сва дпкумента дефинисана кпнкурснпм
дпкументацијпм.Ппнуђаш је пбавезан да дпказе п испуоенпсти услпва и пбрасце ппнуде
преда у фпрми кпја пнемпгућава убациваое или уклаоаое ппјединих дпкумената накпн
птвараоа ппнуде.На пплеђини пмпта пбавезнп назнашити назив, адресу и телефпн
ппнуђаша и кпнтакт пспбу.Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду.
2.17.ПДЛУКА П ИЗБПРУ НАЈППВПЉНИЈЕ ППНУДЕ
Пквирни рпк у кпме ће Нарушилац дпнети Пдлуку п избпру најппвпљније ппнуде је 2 дана пд
дана јавнпг птвараоа ппнуда.
Изабрани ппнуђаш шија ппнуда буде пцеоена кап најппвпљнија дужан је да у рпку пд три дана
пд дана пријема писменпг ппзива Нарушипца дпстави пригинал или пверену кппију дпказа п
испуоенпсти услпва из шлана 75.Закпна п јавним набавкама.Укпликп ппнуђаш шија ппнуда буде
пцеоена кап најппвпљнија не дпстави пригинал или пверену кппију дпказа у рпку пд три дана,
Нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап неисправну.
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Накпн дпнпщеоа Пдлуке п избпру најппвпљније ппнуде, Нарушилац ће пву Пдлуку дпставити
ппнуђашу.
Самп пптписани угпвпр сматраће се званишнпм пбавезпм Нарушипца и никакве активнпсти се
не мпгу заппшети пре негп щтп угпвпр буде пптписан.
Угпвпр са ппнуђашем биће закљушен ппсле истека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права.
2.18. ПДУСТАНАК ПД ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Нарушилац је дужан да пбустави ппступак јавне набавке укпликп нису испуоени услпви за
избпр најппвпљније ппнуде из шлана 108. Закпна п јавним набавкама.
Нарушилац мпже да пбустави ппступак јавне набавке из пбјективних и дпказивих разлпга кпји
се нису мпгли предвидети у време ппкретаоа ппступка и кпји пнемпгућавају да се заппшети
ппступак пкпнша, пднпснп услед кпјих је престала пптреба Нарушипца за предметнпм набавкпм
збпг шега се неће ппнављати у тпку исте бучетске гпдине, пднпснп у наредних щест месеци.
2.19. ПБАВЕШТЕОЕ П РПКУ ЗАКЉУЧЕОА УГПВПРА
Нарушилац ће закљушити угпвпр п јавнпј набавци накпн дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра
акп у рпку за ппднпщеое захтева за защтиту права није ппднет захтев за защтиту права или је
захтев за защтиту права пдбашен или је пдбијен. Нарушилац закљушује угпвпр п јавнпј набавци
са ппнуђашем кпјем је дпдељен угпвпр у рпку пд 8 дана пп истеку закпнскпг рпка за защтиту
права.
Акп нарушилац не дпстави пптписан угпвпр ппнуђашу у рпку пд 5 дана, ппнуђаш није дужан да
пптпище угпвпр, щтп се неће сматрати пдустајаоем пд ппнуде и не мпже збпг тпга да снпси
билп какве ппследице, псим акп је ппднет благпвремени захтев за защтиту права.
Акп ппнуђаш кпјем је дпдељен угпвпр пдбије да закљуши угпвпр п јавнпј набавци, Нарушилац
мпже да закљуши угпвпр са првим следећим најппвпљнијим ппнуђашем. Нарушилац мпже да
закљуши угпвпр п јавнпј набавци и пре истека рпка п ппднпщеоу захтева за защтиту права у
слушају да је примип самп једну ппнуду.
2.20. ТРПШКПВИ ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ
Ппнуђаш мпже у пквиру ппнуде да дпстави укупан изнпс и структуру трпщкпва припремаоа
ппнуда. Ппнуђаш мпже тражити надпкнаду трпщкпва ппступка самп акп је ппступак јавне
набавке пбустављен из разлпга кпји су на страни нарушипца ппд услпвпм да је ппнуђаш тражип
накнаду тих трпщкпва у свпјпј ппнуди. Трпщкпве кпје ппнуђаш има приликпм састављаоа
ппнуде ппнуђаш исказује на Пбрасцу брпј 7.
2.21. УВИД У ДПКУМЕНТАЦИЈУ
Ппнуђаш има правп да изврщи увид у дпкументацију п спрпведенпм ппступку јавне набавке
ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра, пднпснп пдлуке п пбустави ппступка п шему мпже
ппднети и писмени захтев Нарушипцу.
Нарушилац је дужан да лицу из става 1. пве ташке, пмпгући увид у дпкументацију и кппираое из
ппступка, п трпщку ппднпсипца захтева, у рпку пд два дана пд пријема писанпг захтева.
2.22. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Негативна референца је утврђена шланпм 82. Закпна. Други пдгпварајући дпказ за негативну
референцу примеран предмету јавне набавке кпји нарушилац пдређује у пвпј кпнкурснпј
дпкументацији је: рекламација кпја је дата пд стране Нарушипца у ппступку изврщеоа угпвпра.
Рекламација кпја се даје кап дпказ за негативну референцу пднпси се на испуоеое пбавеза пп
раније ппступцима јавне набавке или пп раније закљушеним угпвприма п јавим набавкама кпд
Нарушипца.
Нарушилац је дужан да Управи за јавне набавке пдмах и без пдлагаоа дпстави дпказ негативне
референце.
Дпказе п негативним референцама Нарушилац дпбија са Списка негативних референци кпји је
пбјављен на Ппрталу јавних набавки. Нарушилац ће пдбити ппнуду ппнуђаша кпји је на Списку
негативних референци, кап неприхватљиву акп је предмет јавне набавке истпветан предмету за
кпју је ппнуђаш дпбип негативну референцу.
Кпнкурсна дпкументација се преузима са Ппртала јавних набавки на сајту Управе за јавне
набавке.
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2.23. КПРИШЋЕОЕ ПАТЕНАТА И ПДГПВПРНПСТ ЗА ППВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВПЈИНЕ ТРЕЋИХ
Накнаду за кприщћеое патената, кап и пдгпвпрнпст за ппвреду защтићених права
интелектуалне свпјине трећих лица снпси ппнуђаш.
2.24. ЗАШТИТА ППДАТАКА
Ппнуђаш је дужан да ппдатке у ппнуди кпје сматра ппверљивим ппсебнп назнаши пзнакпм
„ППВЕРЉИВП“.
2.25. ЗАШТИТА ПРАВА ППНУЂАЧА
Захтев за защтиту права мпже да ппднесе ппнуђаш, пднпснп заинтереспванп лице, кпји има
интерес за дпделу угпвпра у кпнкретнпм ппступку јавне набавке и кпји је претрпеп или би
мпгап да претрпи щтету збпг ппступаоа нарушипца прптивнп пдредбама Закпна.
Захтев за защтиту права ппднпси се нарушипцу, а кппија се истпвременп дпставља Републишкпј
кпмисији. Захтев за защтиту права се дпставља неппсреднп, електрпнскпм ппщтпм на e-mail:
soosecina@mts.rs или преппрушенпм ппщиљкпм са ппвратницпм. Захтев за защтиту права се
мпже ппднети у тпку целпг ппступка јавне набавке, прптив сваке радое нарушипца, псим
укпликп Закпнпм није другашије пдређенп. П ппднетпм захтеву за защтиту права нарушилац
пбјављује пбавещтеое п ппднетпм захтеву на Ппрталу јавних набавки и на свпјпј инернет
страници, најкасније у рпку пд два дана пд дана пријема захтева за защтиту права.
Укпликп се захтевпм за защтиту права пспправа врста ппступка, садржина ппзива за
ппднпщеое ппнуда или кпнкурсне дпкументације, захтев ће се сматрати благпвременим
укпликп је примљен пд стране нарушипца најкасније три дана пре истека рпка за ппднпщеое
ппнуда, без пбзира на нашин дпстављаоа и укпликп је ппднпсилац захтева у складу са шланпм
63. став 2. Закпна указап нарушипцу на евентуалне недпстатке и неправилнпсти, а нарушилац
исте није птклпнип. Захтев за защтиту права кпјим се пспправају радое кпје нарушилац
предузме пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, а накпн истека рпка пд три дана пре рпка
пдређенпг за птвараое ппнуда, сматраће се благпвременим укпликп је ппднет најкасније дп
истека рпка за ппднпщеое ппнуда.
Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра или пдлуке п пбустави ппступка, рпк за ппднпщеое
захтева за защтиту права је пет дана пд дана пбјављиваоа пдлуке на Ппрталу јавних набавки.
Захтевпм за защтиту права не мпгу се пспправати радое нарушипца предузете у ппступку јавне
набавке акп су ппднпсипцу захтева били или мпгли бити ппзнати разлпзи за оегпвп
ппднпщеое пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, а ппднпсилац захтева га није ппднеп пре
истека тпг рпка.
Акп је у истпм ппступку јавне набавке ппнпвп ппднет захтев за защтиту права пд стране истпг
ппднпсипца захтева, у тпм захтеву се не мпгу пспправати радое нарушипца за кпје је
ппднпсилац захтева знап или мпгап знати приликпм ппднпщеоа претхпднпг захтева.
Ппднпсилац захтева је дужан да на рашун бучета Републике Србије уплати таксу пдређену
шланпм 156. Закпна, а пптврда (налпг за уплату, први примерак пднпснп налпг за пренпс, први
примерак) мпра да садржи следеће елементе:
1. да буде издата пд стране банке и да садржи пешат банке;
2. да представља дпказ п изврщенпј уплати републишке административне таксе (у пптврди
мпра јаснп да буде истакнутп да је уплата таксе реализпвана и датум када је уплата таксе
реализпвана);
3. изнпс таксе;
4. брпј жирп рашуна: 840-30678845-06;
5. щифра плаћаоа 153 или 253;
6. ппзив на брпј: пзнака и брпј јавне набавке;
7. сврха: Републишка административна такса, назив нарушипца и пзнака и брпј јавне набавке
на кпју се пднпси ппднети захтев за защтиту права;
8. кприсник: бучет Републике Србије;
9. назив уплатипца, пднпснп ппднпсипца захтева за защтиту права за кпјег је изврщена
уплата таксе;
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10. пптпис пвлащћенпг лица банке.
Ппступак защтите права ппнуђаша регулисан је пдредбама шл. 138 – 167. Закпна.

2.26 СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКПГ ПБЕЗБЕЂЕОА
Ппнуђаш је дужан да уз ппнуду дпстави:
Пригинал банкарску гаранцију за пзбиљнпст ппнуде у изнпсу пд 90.000,00 дин без ПДВ-а.
Банкарска гаранција за пзбиљнпст ппнуде мпра да траје дпк траје рпк важнпсти ппнуде и мпра
бити безуслпвна, непппзива и наплатива на први ппзив, без пригпвпра.
3. ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ И ДПКАЗИВАОЕ ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА
3.1. ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ
Правп ушещћа у ппступку јавне набавке има ппнуђаш :
-да је регистрпван кпд надлежнпг пргана , пднпснп уписан у пдгпварајући регистар
-да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде,
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп
делп преваре
-да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима
Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји
3.2.ДПКАЗИВАОЕ ИСПУОЕНПСТИ ПБАВЕЗНИХ УСЛПВА
Испуоенпст пбавезних услпва за ушещће у ппступку јавне набавке, правнп лице кап ппнуђаш,
или ппднпсилац пријаве, дпказује дпстављаоем следећих дпказа:
1) извпд из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп извпд из регистра надлежнпг
привреднпг суда
2) извпд из казнене евиденције, пднпснп увереоа надлежнпг суда и надлежне пплицијске
управе Министарства унутращоих ппслпва да пнп и оегпв заступник није псуђиван за некп пд
кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за некп пд
кривишних дела прптив привреде, кривишна дела прптив защтитое живптне средине, кривишнп
делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре
3) увереоа Ппреске управе Министраства финансија и привреде да је измирип дпспеле
ппрезе и дппринпсе и увереоа надлежне лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву
извпрних лпкалних прихпда
Дпказ из става 1.ташка 2) и 3) не мпже бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда.
Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем, ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаша
дпстави дпказе да испуоава услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 3) Закпна.
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша, мпра да испуни
пбавезне услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 3) и став 2 Закпна, а дпдатне услпве испуоавају
заједнп.
Ппнуђаш уписан у Регистар ппнуђаша није дужан да приликпм ппднпщеоа ппнуде дпказује
испуоенпст пбавезних услпва ( шлан 78. Закпна)
4.ДПДАТНИ УСЛПВИ
Ппред Пбавезних услпва ппнуђаш мпра да испуоава и Дпдатне услпве и тп:
Да распплаже адекватним финансијским капацитетпм, пднпснп да је:
а) да у претхпдне три пбрашунске гпдине (2013, 201 и 2015)није исказап губитак у ппслпваоу,
б) да у претхпдних щест месеци пд дана пбјављиваоа ппзива за дпстављаое ппнуда
(рашунајући и дан ппзива) није имап блпкаде текућих рашуна птвпрених кпд ппслпвних банака
за пбављаое платнпг прпмета дуже пд 5 дана
в) уредно исплаћује зараде запослених у складу са законом (до задњег дана у месецу за
претходни обрачунски месец), а најдуже са кашњењем за један обрачунски месец;

Да распплаже адекватним ппслпвним капацитетпм и тп да је Ппнуђаш у ппследоихгпдину
дана пре дана пбјављиваоа јавне набавке закљушип минимум пет Угпвпра п пружаоу услуга
кпје су предмет јавне набавке.
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Да распплаже адекватним техничким капацитетпм- средствима за изврщеое предметне
набавке, пднпснп да:
а) ппнуђаш ппседује Кпнтрплнп – пперативни центар кпји ради 24 шаса 365 дана гпдищое
б) ппнуђаш ппседује службене мпбилне телефпне са претплатнишким брпјевима. Брпј
службених мпбилних телефпна треба да пдгпвара брпју заппслених изврщилаца на ппслпвима
пбезбеђеоа
Да распплаже адекватним кадрпвским капацитетпм и тп пптребнп је да ппнуђаш пре дана
ппднпщеоа ппнуде има 10 радника заппслених на непдређенп раднп време на ппслпвима
физишкпг пбезбеђеоа кпји су здравственп сппспбни за пбављаое предметних ппслпва и кпји
ппседују пплпжен струшни испит защтите пд ппжара.
Да понуђач у свом пословању примењује стандарде ИСО 9001:2008 (Систем менаџмента
квалитетом), ОХСАС 18001:2007(Систем менаџмента безбедности и здравља на раду),
ИСО14001:2004(Систем заштите животне средине), и ИСО 27001:2013 ( Систем менаџмента
заштите и безбедности инфорамација) . Поред наведеног потребно је да понуђач испуњава
захтеве стандарда СРПС А.Л2.002:2008 за пружање услуга физичког обезбеђења и
менаджмента из контролног центра.

Пптребнп је да сви претхпднп наведени сертификати буду издати пд стране Акредитпваних
сертификаципних кућа.
Дпказиваое испуоенпсти услпва
У циљу испуоаваоа Дпдатних услпва Закпна п јавним набавкама ппнуђаш је пптребнп да
прилпжи следеће дпказе:
1 . Да распплаже адекватним финансијским и ппслпвним капацитетпм:
а) Извещтај п бпнитету БПН ЈН за пбрашунску 2013.,2014. и 2015. гпдину издат пд стране
надлежне државне институције
б) дпказује се дпстављаоем Пптврде НБС-а п брпју дана неликвиднпсти;
в) дпказује се дпстављаоем Првe странe Извпда из ппјединачне ппреске пријаве за ппрезе и
дппринпсе пп пдбитку ( Пбразац ППППД)
2. Да распплаже адекватним ппслпвним капацитетпм:
Списак референтних нарушилаца са кпјима је Ппнуђаш у ппследоихгпдину дана пре дана
пбјављиваоа јавне набавке закљушип минимум пет Угпвпра п пружаоу услуга кпје су предмет
јавне набавке.За све референце наведене у Списку референтних нарушилаца Ппнуђаш је
пптребнп да дпстави Пптврде п пруженпј услузи физишкпг пбезбеђеоа издате пд стране
референтнпг нарушипца у пригиналу.
3. Да распплаже адекватним техничким капацитетпм - средствима за извршеое предметне
набавке, пптребнп је прилпжити:
а) Изјава дата ппд пунпм кривишнпм, мпралнпм и матријалнпм пдгпвпрнпщћу да ппнуђаш
ппседује Кпнтрплнп – пперативни центр кпји ради 24 шаса 365 дана гпдищое. Ппнуђаш је
пптребнп да у изјави наведе лпкацију на кпјпј се центар налази и да дпстави кппију Угпвпра п
закупу или власнишки лист кап дпказ да се центар налази на наведенпј лпкацији.
б) Кппија угпвпра за телефпнске услуге са једним пд прпвајдера регистрпванпг за услуге
мпбилне телефпније у Републици Србији и кппија рашуна или извпда из рашуна издата пд
прпвајдера за месец децембар 2015 гпдине.
4.
Да распплаже кадрпвским капацитетпм пптребнп је прилпжити:
За минимум 10 радника заппслених на непдређенп раднп време на ппслпвима физишкпг
пбезбеђеоа Ма пбразац, кппију пптврде п пплпженпм струшнпм испиту защтите пд ппжара
издат пд стране МУП-а и кппију лекарскпг увереоа не старију пд 6 месеци
5. Да Ппнуђач испуоава услпве у вези стандарда пптребнп је да дпстави Кппије
сертификата/пптврде да је предузеће сертификпванп према стандарду ИСП 9001:2008, ПХСАС
18001, ИСП 14001, ИСП 27001:2013 за пружаое услуга физишкпг пбезбеђеоа..
Сертификати/Пптврде мпрају бити издати пд стране Акредитпваних сертификаципних кућа.
Такпђе, ппнуђаш је пптребнп да дпстави и кппију сертификата СРПС А.Л2.002:2008. за пружаое
услуге физишкпг пбезбеђеоа и менаджмента из кпнтрплнпг центра
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НАППМЕНА ЗА ППНУЂАЧЕ: Ппнуђаш је дужан да без пдлагаоа писменп пбавести нарушипца п
билп кпјпј прпмени у вези са испуоенпщћу услпва из ппступка јавне набавке, кпја наступи дп
дпнпщеоа пдлуке, пднпснп закљушеоа угпвпра, пднпснп тпкпм важеоа угпвпра п јавнпј
набавци и да је дпкументује на прпписани нашин.
5.ПБАВЕЗНА САДРЖИНА ППНУДЕ И ПБАВЕЗНИ ПРИЛПЗИ
5.1.УСТАНПВЉАВАОЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ ППНУЂАЧА (пбразац 1)
1. извпд из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп извпд из регистра надлежнпг
привреднпг суда (прилпг 1)
2. извпд из казнене евиденције, пднпснп увереоа надлежнпг суда и надлежне пплицијске
управе Министарства унутращоих ппслпва да пнп и оегпв заступник није псуђиван за некп пд
кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за некп пд
кривишних дела прптив привреде, кривишна дела прптив защтитое живптне средине, кривишнп
делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре( прилпг 2)
3. увереоа Ппреске управе Министраства финансија и привреде да је измирип дпспеле
ппрезе и дппринпсе и увереоа надлежне лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву
извпрних лпкалних прихпда (прилпг 3)
Уместп напред ппменутих дпкумената, ппнуђаши уписани у Регистар ппнуђаша кпји се впди кпд
Агенције за привредне регистре мпгу дпставити Изјаву п упису у Регистар ппнуђаша уз
навпђеое интернет адресе на кпјпј се ппдаци мпгу прпверити.
5.2. ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ (пбразац 2) и у слушају наступаоа са ппдизвпђашем или кап
заједнишка ппнуда ( пбразац 2а)
5.3. ПБРАЗАЦ ППНУДЕ (пбразац 3)
5.4. Пбразац изјаве да је ппнуђаш ппщтпвап пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа
защтите на раду и да нема забрану пбављаоа делатнпсти (пбразац 4)
5.5. МПДЕЛ УГПВПРА (пбразац 5)
5.6.ИЗЈАВА П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ ( Пбразац 6)
5.7 ТРПШКПВИ ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ ( Пбразац 7) – Ппнуђаш дпставља укпликп има трпщкпва
5.8 Дпкумента кап дпказ ДПДАТНИХ УСЛПВА
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Образац 1.
УСТАНПВЉАВАОЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ ППНУЂАЧА,
ППДИЗВПЂАЧА И ЧЛАНА ГРУПЕ ППНУЂАЧА
При састављаоу ппнуде у пптпунпсти смп ппщтпвали услпве Нарушипца, уппзнати смп са свим
услпвима Нарушипца и с тим у вези прилажемп следеће дпказе п испуоенпсти пбавезних
услпва:
Прилпг уз
ппнуду
( запкружити да
Бр. прилпга
Дпкумент
или не у
зависнпсти да ли
се дпкумент
прилаже)

ПРИЛПГ БР.1

ПРИЛПГ БР.2

ПРИЛПГ БР.3
ПРИЛПГ БР.4

извпд из регистра Агенције за привредне регистре,
пднпснп извпд из регистра надлежнпг привреднпг суда
извпд из казнене евиденције, пднпснп увереоа
надлежнпг суда и надлежне пплицијске управе
Министарства унутращоих ппслпва да пнп и оегпв
заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап
шлан прганизпване криминалне групе, да није
псуђибван за некп пд кривишних дела прптив привреде,
кривишна дела прптив защтитое живптне средине,
кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп
делп преваре
увереоа Ппреске управе Министраства финансија и
привреде да је измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе и
увереоа надлежне лпкалне сампуправе да је измирип
пбавезе пп пснпву извпрних лпкалних прихпда
Изјава п уписанпсти у Регистар ппнуђаша

да

не

да

не

да

не

да

не

Наппмена: Правна лица кпја дпстављају Изјаву п уписанпсти у регистар ппнуђаша не запкружују
ташке пд 1 дп 4. Пбразац пверава пвлащћенп лице ппнуђаша

Датум:_________________
Местп:_________________

Пптпис пвлашћенпг лица
МП

_________________________________

Page 12 of 20

Пбразац 2.
ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ
Назив ппнуђача ( нпсилац ппсла)
Седиште и адреса Ппнуђача
Одгпвпрнп лице (пптписник угпвпра)
Оспба за кпнтакт
Телефпн
Телефакс
Е-mail
Текући рачун предузећа и банка
Матични брпј ппнуђача
Ппрески брпј предузећа – ПИБ
ПДВ брпј

Датум:_________________
Местп:_________________

Пптпис пвлашћенпг лица
МП

_________________________________
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Пбразац 2.а
Ппдаци п ппдизвпђачу
ППДИЗВПЂАЧ 1: __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(навести име, презиме, адресу и јмбг, пднпснп назив и седиште, мат. брпј и ПИБ и др.).
Пдгпвпрнп лице (заступник) ппдизвпђаша је _____________________________(име и презиме).
Кпнтакт: _________________________________________________________________________
(име и презиме лица за кпнтакт, бр. телефпна, факс, е-mail адреса...).
Прпценат укупне вреднпсти јавне набавке кпји ће бити ппверен ппдизвпђашу изнпси:_________
Ппдизвпђашу ће бити ппверени следећи ппслпви:
_________________________________________________________________________
ППДИЗВПЂАЧ 2: __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(навести име, презиме, адресу и јмбг, пднпснп назив и седиште, мат. брпј и ПИБ и др.).
Пдгпвпрнп лице (заступник) ппдизвпђаша је _____________________________(име и презиме).
Кпнтакт: _________________________________________________________________________
(име и презиме лица за кпнтакт, бр. телефпна, факс, е-mail адреса...).
Прпценат укупне вреднпсти јавне набавке кпји ће бити ппверен ппдизвпђашу изнпси:_________
Ппдизвпђашу ће бити ппверени следећи ппслпви:
_________________________________________________________________________
Ппдаци п ппнуђачу кпји је учесник у заједничкпј ппнуди –члан заједничке ппнуде
ППНУЂАЧ 1: __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(навести име, презиме, адресу и јмбг, пднпснп назив и седиште, мат. брпј и ПИБ и др.).
Пдгпвпрнп лице (заступник) ппнуђаша је _____________________________(име и презиме).
Кпнтакт: _________________________________________________________________________
(име и презиме лица за кпнтакт, бр. телефпна, факс, е-mail адреса...).
ППНУЂАЧ 2: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___
(навести име, презиме, адресу и јмбг, пднпснп назив и седиште, мат. брпј и ПИБ и др.).
Пдгпвпрнп лице (заступник) ппнуђаша је______________________________
(име и презиме).
Кпнтакт: __________________________________________________________________________
(име и презиме лица за кпнтакт, бр. телефпна, факс, е-mail адреса...).
Наппмена: У слушају заједнишке ппнуде ппд ппд ППНУЂАЧ 1и ППНУЂАЧ 2 уписују се ппдаци
самп за шланпве заједнишке ппнуде а не и за нпсипца ппнуде.
Датум:_________________

Пптпис пвлашћенпг лица
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Местп:_________________

МП

_________________________________

Пбразац 3.
На пснпву пбјављенпг јавнпг ппзива за јавну набавку мале вреднпсти бр. 404-2/2016 –
пбезбеђеое зграде Ппщтинске управе дпстављамп :

ППНУДУ бр.____________ пд_____________

1 .Ппнуду ппднпсим:
А) сампсталнп
Б)кап заједнишку ппнуду:
Цена раднпг сата у динарима без ПДВ-а:
Слпвима:
ПДВ:
Цена раднпг сата у динарима са ПДВ-пм
Слпвима:
1._________________________________(навеси назив и седищте ппнуђаша из заједнишке
ппнуде)
2._________________________________(навести назив и седищте ппнуђаша из заједнишке
ппнуде)
(ппнуђаш запкружује А;Б; укпликп се запкружи Б навести ппдатке п свакпм ппнуђашу из
заједнишке ппнуде)
2. Цена:
3. Изнпс суме псигураоа за непгранишени брпј щтетних дпгађаја:_________________________
4. Рпк исппруке _____ ( _____________) календарских дана пд дана пптписиваоа угпвпра.
слпвима
5. Уз ппнуду прилажемп прилпге и дпказе тражене кпнкурснпм дпкументацијпм.
6. Важнпст ппнуде изнпси ____ ( _____________________) дана пд дана птвараоа ппнуда ( не
краћи пд 30 дана ).
слпвима
6. Нашин плаћаоа:
а) аванс ________% (___________________) - највище дп 25%
слпвима
б) без аванса
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Датум: _______________
M.П.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА
____________________________________
ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА
______________________________

Образац 4.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ
ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА ЗАШТИТЕ НА РАДУ И ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА
ДЕЛАТНОСТИ

У предмету јавне набавке ЈН бр. _____________ понуђач:
___________________________________________________________________
изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време
подношење понуде.

Датум: _______________
M.П.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА
____________________________________
ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА
______________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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Образац 5
6.МПДЕЛ УГПВПРА
Угпвпрне стране :
Ппштинска управа ппштине Псечина, ул. Карађпрђева бр 78, ПИБ 101598037, мат.бр.07256230,
рашун бр.840-78640-15, кпју заступа нашелник Милан Урпщевић ( у даљем тексту :Нарушилац)
_______________________, са седищтем у ________________, улица _____________________,
ПИБ ________________, матишни брпј _____________, рашун бр. _________________ птвпрен
кпд ппслпвне банке _____________________, кпје заступа _______________________,( у даљем
тексту Изврщилац).
Предмет Угпвпра
Члан 1.
Угпвпрне стране кпнстатују да је Нарушилац изабрап Изврщипца кап најппвпљнијег
ппнуђаша у ппступку јавне набавке мале вреднпсти :пбезбеђеое зграде Ппщтинске управе,
а пп спрпведенпм ппступку јавне набавке бр 404-2/2016, пп јавнпм ппзиву пбјављенпм на
ппрталу Управе за јавне набавке и сајту ппщтине Псешина.
Члан 2.
Предмет Угпвпра јепбезбеђеое зграде Ппщтинске управе и ближе је пдређен усвпјенпм
ппнудпм изврщипца брпј ______ пд ________2016. гпдине, кпја је саставни деп пвпг Угпвпра.
Угпвпр се примеоује ппшев пд дана закљушеоа истпг дп 31.12.2016.гпдине
Вреднпст радпва - цена
Члан 3.
Угпвпрне странеутврђују да цена услуге кпја је предмет пвпг Угпвпра изнпси:
______________ динара без ПДВ пп раднпм сату, _______________ ПДВ и ______________
динара, са ПДВ, а дпбијена је на пснпву јединишних цена из усвпјене ппнуде Изврщипца брпј
_______ пд _______2016. гпдине.
Угпвпрена цена је фиксна пп јединици мере и не мпже се меоати услед ппвећаоа цене
елемената на пснпву кпјих је пдређена.
Услпви и начин плаћаоа
Члан 4.
Угпвпрне стране су сагласне да се плаћаое пп пвпм угпвпру изврщи на следећи нашин :
пп изврщенпј услузи и исппстављенпј фактури ,у закпнскпм рпку.
Укпликп Нарушилац делимишнп псппри исппстављену фактуру, дужан је да исплати
несппрни деп исте.
Рпк за извршеое радпва
Члан 5.
Изврщилац се пбавезује да предметну услугу врщи дп 31.12.2016.гпдине.
Изузетнп, укпликп дп истека рпка на кпји је угпвпр закљушен, не буде у ппступку нпве
јавне набавке дпнета пдлука п дпдели угпвпра и закљушен угпвпр за наредних 12 месеци,
угпвпр ће ппд непрпмеоеним услпвима важити и ппсле угпвпренпг рпка а дп закљушеоа нпвпг
угпвпра у ппступку јавне набавке кпји Нарушилац буде спрпвеп за врщеое услуге физишкптехнишкпг и прптивппжарнпг пбезбеђеоа.
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Пбавезе Извршипца
Члан 6.
Изврщилац се пбавезује :
- да ппступи пп свим пснпваним примедбама и захтевима Нарушипца
- да у тренутку закљушеоа угпвпра преда Нарушипцу Пплису псигураоа пд ппщте и
прпфесипналне пдгпвпрнпсти за непгранишени брпј щтетних дпгађаја кап средствп кпјим се
гарантује изврщеое предметне услуге.
Пбавезе Наручипца
Члан 7.
Нарушилац се пбавезује да Изврщипцу плати угпвпрену цену ппд услпвима и на нашин пдређен
шланпм 4. пвпг Угпвпра.
Раскид Угпвпра
Члан 8.
Угпвпр се раскида писменпм изјавпм кпја садржи пснпв за раскид угпвпра и дпставља
се другпј угпвпрнпј страни.
Пстале пдредбе
Члан 9.
За све щтп пвим Угпвпрпм није ппсебнп утврђенп примеоују се пдредбе Закпна п
планираоу и изградои пбјеката и Закпна п пблигаципним пднпсима.
Члан 10.
Прилпзи и саставни делпви пвпг Угпвпра су:
- ппнуда Изврщипца бр. ________ пд __________2016. гпдине
Члан 11.
Све евентуалне сппрпве угпвпрне стране ће рещавати сппразумнп.
Укпликп дп сппразума не дпђе, угпвара се надлежнпст Привреднпг суда у Ваљеву.
члан 12.
Пвај Угпвпр ступа на снагу данпм пптписа свих угпвпрних страна.
Члан 13.
Пвај Угпвпр је сашиоен у шетири једнака примерака, пп два за сваку угпвпрну страну.

ЗА НАРУЧИПЦА
____________________

ЗА ИЗВРШИПЦА
_______________________
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Образац 6.

7. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем ппд материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу да је ппнуда дпстављена независнп,
без дпгпвпра са другим ппнуђашима или пак заинтереспваним лицима.

Датум: _______________
M.П.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА
____________________________________
ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА
______________________________
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Образац 7

ТРПШКПВИ ПРИПРЕМАОА ППНУДЕ

У предмету Јавне набавке услуга, јавна набавка бр. _______________ ппнуђаш је имап
следеће трпщкпве приликпм састављаоа ппнуде:

Ппис трпшка

Изнпс

УКУПНП

Датум: _______________
M.П.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА
____________________________________
ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА
______________________________

Напомена: Дпстављаое пвпг пбрасца није пбавезнп. Трпшкпве припреме и ппднпшеоа
ппнуде снпси искључивп ппнуђач и не мпже тражити пд наручипца накнаду трпшкпва. Акп је
ппступак јавне набавке пбустављен из разлпга кпји су на страни наручипца, наручилац је
дужан да ппнуђачу надпкнади трпшкпве израде узпрка или мпдела, акп су израђени у складу
са техничким спецификацијама наручипца и трпшкпве прибављаоа средства пбезбеђеоа,
ппд услпвпм да је ппнуђач тражип накнаду тих трпшкпва у свпјпј ппнуди.
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