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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 13/17
ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – услуге

обезбеђења пословних просторија

Рок за достављање понуда: закључно са 05.05.2017. године, до 1100 часова
Датум отварања понуда: 05.05.2017. годинe у 1130 часова

Укупан број страна документације: 40

Обреновац, 2017. година

На основу члана 39. ставa 1. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12,
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покретању поступка јавне набавке мале вредности број 2017-3130/2 од 24.04.2017. године и
Решења о образовању Комисије за јавну набавку, број 2017-3130/3 од 24.04.2017. године,
припремљена је
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуга
-услуге обезбеђења пословних просторијаброј: ЈН 13/17
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II
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:
Наручилац: Јавно комунално предузеће „Топловод“ Обреновац
адреса: Цара Лазара 3/1,11500 Обреновац
интернет страница: www.toplovodobrenovac.org.rs
ПИБ: 104764767
МБ: 20233940
Шифра делатности: 3530
2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са
Законом о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон) и подзаконским актима којима се уређују
јавне набавке.

3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Предмет јавне набавке бр. 13/17 је набавка услуга – Услуге обезбеђења пословних
просторија

4. ШИФРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:
79710000 - Услуге обезбеђења
5. ЦИЉ ПОСТУПКА:
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

6. КОНТАКТ ЛИЦЕ И СЛУЖБА:
Лице/а за контакт:
Иван Аџић и Нада Продановић, Комерцијална служба (Одељење набавке), тел: 011/8728237
E-mail адреса: i.adzic@toplovodobrenovac.org.rs, n.prodanovic@toplovodobrenovac.org.rs
(радно време 07-15 часова, радним данима).
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III
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опис предмета јавне набавке:
Предмет јавне набавке број 13/17 је набавка услуга – Услуге обезбеђења пословних
просторија

Назив и ознака из општег речника набавке:
79710000 - Услуге обезбеђења

Предмет јавне набавке није обликован по партијама
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IV
ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ

Образац бр. 1
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА бр. 13/17
(НАБАВКА УСЛУГА – Услуге обезбеђења пословних просторија)
Предмет јавне набавке мале вредности број 13/17 је услуга физичко-техничког обезбеђења
пословних просторија објеката ЈКП „Топловод“ .
Услуга физичко-техничког обезбеђења објеката ЈКП „Топловод” Обреновац врши се радним
данима са једним извршиоцем у ноћној смени од 19 до 07 часова, суботом од 14 до 07 часова и
недељом, у дане државних празника 24 часа дневно, од 0-24 уз појачану контролу и надзор.
Услуга физичко-техничког обезбеђења објеката ЈКП „Топловод” Обреновац обухвата следеће
послове, услове и начин њиховог обављања:

1. чување и заштиту имовине Наручиоца, запослених у њему и посетилаца од свих врста
противправног угрожавања њихове безбедности;

2. контролу кретања физичких лица кроз службене улазе;
3. контролу прописаног кућног реда у службеним просторијама Наручиоца;
4. редовне превентивне обиласке објекта, просторија и дворишта, посебно адекватну спољну

5.

6.

7.
8.

9.

и унутрашњу контролу делова објеката, појединих уређаја и инсталација од приоритетног
значаја за превентивно-техничку заштиту и безбедност, и то у временским интервалима
који омогућавају благовремено уочавање свих појава и недостатака који угрожавају
безбедност и хитну интервенцију на њиховом отклањању и спречавању штетних
последица по људе и имовину;
вођење евиденције о свим уоченим појавама и околностима од значаја за безбедност
објекта Наручиоца, као и уредно и благовремено обавештавање одговорног лица
Наручиоца о њима;
принудно спречавање уласка, односно удаљење из објекта Наручиоца свих лица која на
било који начин угрожавају безбедност или испољавају непоштовање прописаног кућног
реда, ако претходне мере упозорења на обавезу поштовања кућног реда нису дале
резултате;
пријављивање тежих облика угрожавања безбедности и непоштовања прописаног кућног
реда надлежним службама МУП-а ради интервенције против физичких лица која то чине;
предузимање мера заштите од пожара на санирању почетног пожара, по потреби
алармирање ватрогасне јединице и реализацију других потребних мера ради отклањања
последица пожара, а у складу са утврђеним Правилима заштите од пожара Наручиоца,
Планом евакуације и упутствима за поступање у случају пожара;
забрану извршиоцима послова физичког обезбеђења за време рада спавања, гледања
телевизијског програма, неовлашћеног коришћења телекомуникационе и друге опреме и
службеног инвентара Наручиоца, конзумирања алкохола и других опијата, примања
приватних посета, самоиницијативног напуштања послова и удаљавања са места на коме
се у објекту Наручиоца врше послови физичког обезбеђења и противпожарне заштите, као
и савког другог неовлашћеног или неоправданог чињења или нечињења којима се
угрожава утврђени режим безбедности у објекту Наручиоца;
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10. поштовање прописаних правила коришћења објекта (кућног реда) Наручиоца од стране

11.

12.

13.
14.

запослених код Извршиоца, вршење службених делатности и овлашћења, однос према
запосленима код Наручиоца, странкама, корисницима услуга Наручиоца и другим
посетиоцима, понашање и изглед извршиоца послова физичко-техничког обезбеђења и
противпожарне заштите у објекту Наручиоца који су примерени природи делатности у
култури и у складу са утврђеним редовним и програмским циљевима, задацима и
активностима Наручиоца, утврђеним правилима и стандардима за обављање послова
обезбеђења;
испуњавање општих и посебних услова за рад од стране извршиоца послова обезбеђења,
који су прописани позитивним прописима за ову врсту послова и радних задатака, као и
њихову здравствену и психо-физичку способност за обављање послова физичко-техничког
обезбеђења и противпожарне заштите;
адекватну оспособљеност извршиоца послова обезбеђења за предузимање мера заштите од
пожара и гашења почетног пожара, која се доказује одговарајућим уверењем о положеном
испиту у овој области за извршиоца ових послова у објекту Наручиоца;
замену запосленог извршиоца послова физичко-техничког обезбеђења и противпожарне
заштите, уколико је Наручилац незадовољан његовим радом;
остале послове, обавезе, мере, активности и правила понашања у овој области у складу са
важећим прописима и општим актима Наручиоца, као и налозима овлашћеног лица
Наручиоца и преузетим уговорним обавезама.
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Табела 1:
Нето зарада
по
извршиоцу
(основна
зарада,
топли
оброк,
регрес)

Основна
зарада са
доприносима
на терет
послодавца
по извршиоцу

Месечни
трошкови
исхране по
извршиоцу
( за
просечно
22 радна
дана)

Регрес у бруто
вредности (са
доприносима
на терет
послодавца)по
извршиоцу

Бруто зарада
са
доприносима
на терет
послодавца
по извршиоцу

Остали
трошкови
(превоз по
радном
месту,
осигурање)

Провизија по
радном месту
на Бруто 2
(рачуна се уз
примену
истог % за
све
извршиоце)

Вредност
(приход) по
извршиоцу

Вредност
(приход)
по радном
месту

6

7

8

9=6+7+8

10

11

12=9+10+
11

13=2*12

Редни
број

Број
извршилаца
услуге

Назив радног места

Нето Цена услуге
на месечном
нивоу за укупан
број извршилаца
на позицији

1

2

3

4

5=4/2

1

7

210.000,00

30.000,00

Услуге у одељењу наплате

7

Укупна вредност без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна вредност са ПДВ-ом:

Понуђач (носилац понуде):
М.П.

______________________________
Потпис одговорног лица понуђача

НАПОМЕНА: Понуђачи су ОБАВЕЗНИ да попуне приложену спецификацију тако што ће попунити празна поља,потписати и печатирати табелу. Уколико понуда не буде била попуњена у складу са наведеним захтевима
сматраће се НЕПРИХВАТЉИВОМ. Понуда мора да садржи све тражене позиције, уколико понуда не садржи тражене захтеве сматраће се неприхватљивом.Наручилац може мењати број извршилаца услуге у складу са својим
тренутним потребама.
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V
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.
ЗАКОНА:
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона о јавним
набавкама, и то:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
(члан 75. став 1. тачка 1) Закона);
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 мита или давања
мита, кривично дело преваре;
(члан 75. став 1. тачка 2) Закона);
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;
(члан 75. став 1. тачка 4) Закона);
4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке, односно да поседује лиценцу за вршење послова физичко-техничке
заштите лица и имовине и одржавање реда на спортским приредбама, јавним
скуповима и другим местима окупљања грађана издату од Министарства унутрашњих
послова за фирму и за лица која врше послове физичко-техничког обезбеђења и
противпожарне заштите (члан 75. став 1 тачка 5) Закона);
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности
која је на снази у време подношења понуде
(члан 75. став 2. Закона).
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора да испуни додатне
услове за учешће у поступку предметне јавне набавке:
1) Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:
- да понуђач није био неликвидан у последњих 6 (шест) месеци до дана
објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки
- да понуђач у наведене 3 (три) године (2013, 2014 и 2015) није пословао са
губитком;
- да је у последње 3 (три) године (2014, 2015, 2016) пре објављивања позива за
подношење понуда извршио послове физчко-техничког обезбеђења у укупној
вредности од минимум 15.000.000,00 динара без ПДВ-а;
2) Да испуњава кадровски капацитет:
a)
да понуђач има најмање 7 радника, у радном односу на неодређено или
одређено време и то на пословима радник обезбеђења или чувар, са одговарајућом
лиценцом, возачком дозволом и стручним испитима везаним за предметну набавку
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б) да има једног ангажованог радника за безбедност и здравље на раду или Уговор
којим се ангажује правно лице, односно предузетник који има лиценцу
в) да има најмање једно запослено или ангажовано лице који ће бити одговорно за
извршење уговора
3) Да поседује сертификате:
- важећи сертификат ИСО 9001 систем менаџмент квалитета – област контролисања
“Физичко обезбеђење лица, имовине и пословања, обезбеђење јавних скупова” или
одговарајући;
- важећи национални сертификат СРПС А.Л2.002– област контролисања “Физичка
заштита, физичка заштита објеката, физичка заштита јавних скупова” са најмање
одличном оценом квалитета услуга или одговарајући;
- важећи сертификат СРПС ИСО 14001– Управљање заштитом животне средине или
одговарајући.
- важећи сертификат СРПС ОХСАС 18001– Управљање заштитом здравља и
безбедношћу на раду или одговарајући.
4) Друге додатне услове - Полиса осигурања
5) Да има акт о процени ризика

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И
76. ЗАКОНА:
2.1. Испуњеност услова из члана 75. став 1. тачка 1) Закона понуђач доказује достављањем:
Правна лица:
1) извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно
2) извод из регистра надлежног Привредног суда;
Предузетник:
1) извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно
2) извод из oдговарајућег регистра;
Физичка лица: /
НАПОМЕНА:
*** Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) Закона.
*** Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за поизвођача
достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) Закона.
2.2. Испуњеност услова из члана 75. став 1. тачка 2) Закона понуђач доказује достављањем:
Правна лица:
1) извод из казнене евиденције, односно уверење Основног суда на чијем се подручју
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;
2) извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда
у Београду, којим се потрвђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних
дела организованог криминала;
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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 заступника). Уколико понуђач има више законских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица:
1) 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
кривичне 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).
НАПОМЕНА:
*** Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
*** Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 2) Закона.
*** Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за поизвођача
достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 2) Закона.
2.3. Испуњеност услова из члана 75. став 1. тачка 4) Закона понуђач доказује достављањем:
Доказ: Правна лица, предузетници и физичка лица:
1) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе и
2) уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода, односно потврду Агенције за приватизацију да се
понуђач налази у поступку приватизације, уколико је понуђач у поступку
приватизације.
НАПОМЕНА:
*** Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
*** Уколико понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког члана групе.
*** У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за
подизвођача (ако је више подизвођача доставити доказ за сваког од њих).
***Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо два горе наведена доказа треба
да достави уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку
приватизације
2.4 Испуњеност услова из члана 75. став 1. тачка 4) Закона понуђач доказује достављањем:
- копије важеће лиценце за вршење послова физичко-техничке заштите лица и
имовине и одржавање реда на спортским приредбама, јавним скуповима и другим
местима окупљања грађана издату од Министарства унутрашњих послова за фирму и
за лица која врше послове физичко-техничког обезбеђења и противпожарне заштите.
НАПОМЕНА:
*** Дозвола мора бити важећа.
2.5. Испуњеност услова из члана 75. став 2. Закона понуђач доказује достављањем:
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Правна лица, предузетници и физичка лица:
1) Потписан и оверен Образац изјаве (Образац бр. 5). Изјава мора да буде потписана од
стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
НАПОМЕНА:
*** Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора да буде потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

2.6. Испуњеност додатног услова за учешће у предметној јавној набавци, а који се односи на
финансијски и пословни капацитет, понуђач доказује достављањем следећег доказа:
Доказ:

- Референц листа са копијама уговора и потврдама других Наручилаца о
вредности извршених уговора и поштовању уговорних обавеза у укупној вредности
од минимум 15.000.000,00 динара без ПДВ-а
- Потврда Народне Банке Србије да је понуђач био ликвидан у последњих шест месеци од
дана објављивања Позива за подношење понуда на порталу јавних набавки.
- Биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године 2014, 2015 и 2016 са
мишљењем овлашћеног ревизора, ако је понуђач ревизије у складу са Законом о
рачуноводству („Сл. Гласник РС“, бр.62/2013) и Законом о ревизији („Сл. Гласник РС“,
бр.62/2013)
Привредни субјект који у складу са Законом о рачуноводству води књиге по систему простог
књиговодства доставља биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на
доходак грађана на приход од самосталне делатности за наведене три обрачунске године издат од
стране надлежног пореског органана чијој територији је регистровано обављање делатности.
Привредни субјект који није у обавези да утбрђује финансијски резултат пословања
(паушалац) доставља потврду пословне банке о оствареном укупном приходу на пословном –
текућем рачуну за наведене три обрачунске године.
НАПОМЕНА:
*** У случају да понуду подноси група понуђача доказ за овај услов доставити за оног члана
групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе испуни услов)
*** У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ не треба доставити за
подизвођача.
2.7. Испуњеност додатног услова за учешће у предметној јавној набавци, а који се односи на
кадровски капацитет, понуђач доказује достављањем следећег доказа:
Доказ:
а) за 7 запослених на пословима радник обезбеђења или чувар:
- фотокопије радних књижица и одговарајућих М образаца
- фотокопија Лиценце за вршење основних послова службеника обезбеђења –

-

без оружја
фотокопија возачке дозволе „Б“ категорије за случај потребе личног
обезбеђења на терену у области социјалне заштите

фотокопија Уверења о положеном стручном испиту из области заштите од
пожара на име радника издато од стране МУП-а (за минимум једног радника)
б) за радника за безбедност и здравље на раду:
- уверење о положеном стручном испиту о безбедности и здрављу на раду,
односно важећу лиценцу за обављање послова из области безбедности и здравља на раду,
које издаје Управа за безбедност и здравље на раду у оквиру Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања и фотокопију закљученог уговора о раду,
уговора о делу, уговора о допунском раду, уговора о привременим и повременим
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пословима или уговор лицем лиценцираним за за обављање послова безбедности и
здравља на раду у складу са Законом о безбедноси и здрављу на раду, којим се
недвосмислено доказује да је лице наведено у изјави (образац бр.8) ангажовано код
понуђача.
в) за једно запослено или ангажовано лице који ће бити одговорно за извршење уговора:
- фотокопију радне књижице или фотокопију закљученог уговора о раду, уговора о
делу, уговора о допунском раду, уговора о привременим и повременим пословима или
другог уговора којим се недвосмислено доказује да је лице наведено у изјави (образац
бр.8) ангажовано код понуђача.
НАПОМЕНА:
*** У случају да понуду подноси група понуђача доказ за овај услов доставити за оног члана
групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе испуни услов).
*** У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ не треба доставити за
подизвођача.
2.8 Испуњеност додатног услова за учешће у предметној јавној набавци, а који се односи на
поседовање ИСО сертификата, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
−

Као доказ достављају се фотокопије важећих сертификата издатих од стране
овлашћених сертификационих кућа акредитованих код АТС-а.

2.9 Испуњеност додатног услова за учешће у предметној набавци, а који се односи на Полису
осигурања, понуђач доказује достављањем следећег доказа:
- Полису осигурања запослених од последица несрећног случаја (незгоде), који могу
наступити за извршиоце понуђача, која гласи на име Понуђача и која је важећа на дан
отварања понуда.
2.10 Испуњеност додатног услова за учешће у предметној набавци, а који се односи на Акт о
процени ризика, понуђач доказује достављањем следећег доказа:
- фотокопија Акта о процени ризика или у електронској форми на CD-у.

ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ:
**** Наручилац ће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказе одређене
конкурсном документацијом.
Испуњеност обавезних услова тражених у складу са Законом и овом конскурсном
документацијом, понуђачи могу, у складу са одредбама члана 77. став 4. Закона, потврдити
потписивањем и доставњањем изјаве датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
(Образац бр. 6), у ком случају понуђач није дужан да поставља појединачне доказе којим се
доказује испуњеност услова.
Уколико је понуђач доставио горе наведену изјаву из члана 77. став 4. Закона, Наручилац
пре доношења одлуке о додели уговора може да од понуђача чија је понуда оцењена као
најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да
затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Уколико понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од 5 (пет)
дана не достави на увид копију захтеваних доказа о испуњености услова или не достави на увид
оригинале или оверене копије тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци,
који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
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3. ФОРМА ДОКАЗА:
Докази о испуњености услова могу се достављати у неоверним копијама, а наручилац
може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу
извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном примереном року који не
може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених
доказа, наручилац ће његову одлуку одбити као неприхватљиву.
4. СТРАНИ ПОНУЂАЧИ:
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.
5. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ:
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три
године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:
- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;
- учинио повреду конкуренције;
- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива
за подношење понуда.
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) Закона
који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако
је предмет јавне набавке истоврстан.
6. ПРОМЕНЕ:
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 прописан начин.
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VI
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1) ВРСТА КРИТЕРИЈУМА КОЈИ ЋЕ СЕ ПРИМЕЊИВАТИ ПРИЛИКОМ ОЦЕЊИВАЊА
ПОНУДА, ОДНОСНО ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:
Критеријум који се примењује приликом оцењивања понуда, односно за доделу уговора је
економски најповољнија понуда.
Наручилац дефинише критеријуме који ће се примењивати приликом оцењивања и рангирања
понуда, а то су:
Ред.бр.
ОПИС
Број пондера
1.
Цена понуде
70
2.
Вредност топлог оброка
30

1.

Понуђена цена
У овом критеријуму, понуђене цене упоређују се са најнижом понуђеном ценом и вреднују
према релативном односу са том ценом.

2.

Вредност топлог оброка
У овом критеријуму, понуђене вредности топлог оброка упоређују се са највишом понуђеном
вредности топлог оброка и вреднују на основу датих бодова за критеријум.

Вредновање елемената критеријума:
Критеријум «Понуђена цена» вреднује се са максимално 70 пондера.
Критеријум «Вредност топлог оброка» вреднује се са максимално 30 пондера.
Методологија доделе пондера за елементе критеријума
1) Понуђена цена
У овом критеријуму упоређиваће се понуђене цене са најнижом понуђеном ценом. Највећи могући
број пондера по овом критеријуму износи 70 (Max понд) и њих добија понуда са најнижом
понуђеном ценом.
Број бодова за остале понуде добија се према формули:
ПЦ = Маx понд* Цмин/ Ц
ПЦ = пондери по основу цене из понуде
Цмин = најнижа цена
Ц = цена понуђача која је предмет оцене
2) Вредност топлог оброка
Највећи могући број пондера по овом критеријуму је 30 пондера и њих добија понуда са
највишим износом понуђеног топлог оброка.
- Вредност топлог оброка до 100 динара вреднује се 10 бодова
- Вредност топлог оброка од 101 динар до 150 динара вреднује се 20 бодова
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- Вредност топлог оброка преко 150 динара вреднује се 30 бодова
Број пондера за остале понуде добија се према формули:

П = 30x

Пц/Пн
----------Пх/Пн

П = пондери које је понуда добила за понуђени износ топлог оброка
Пн = најнижа понуђена цена топлог оборка
Пх = највиша понуђена цена топлог оброка
Пц = понуђена цена топлог оброка понуде која је предмет оцене
30 – број бодова који се мења у зависности од висине понуђене вредности топлог оброка у
горе наведеном елементу критеријума.

У случају примене критеријума економски најповољније понуде, а у ситуацији када постоје
понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе радове, наручилац мора
изабрати понуду најповољнијег домаћег понуђача под условом да разлика у коначном збиру
пондера између најповољније понуде страног понуђача и најповољније понуде домаћег понуђача
није већа од 5 у корист понуде страног понуђача.
Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних
лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.
Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је сваки члан
групе понуђача правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних
лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак
грађана(лице из члана 86. става 6.ЗЈН).
Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако је понуђач и
његов подизвођач правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних
лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана
(лице из члана 86. става 6.ЗЈН).
Предност дата за домаће понуђаче (члан 86.став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у
којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној
Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума.
Предност дата за домаће понуђаче (члан 86. став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у
којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању
између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са
друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

2) ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ
ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ НАЈНИЖОМ ЦЕНОМ
У случају да приликом оцењивања понуда, две или више понуда остваре једнак (максималан) број
бодова, предност ће имати понуђач са највећим бројем бодова по основу елемента критеријума
„понуђена цена“, а уколико и тада буду имали једнак број бодова, предност ће имати понуђач са
највећим бројем бодова по основу елемента критеријума „вредност топлог оброка“.
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VII
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Овим упутством прописују се начин и услови за попуњавање и сачињавање прихватљиве
понуде, као и правне последице несачињавања понуде у складу са овим Упутством.
Понуђачи су дужни да пре предаје своје понуде прегледају сву конкурсну документацију и
утврде њену исправност, проуче све ставове и сваки појединачни документ.

1) ЈЕЗИК ПОНУДЕ
Понуда и сва пратећа документација (административна и техничка) морају бити на
српском језику, с тим што је дозвољено достављање одговарајућих сертификата/атеста на

енглеском језику.
2) НАЧИН ПРИПРЕМАЊА И ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуда мора бити припремљена у складу са конкурсном документацијом и мора да
испуњава све услове за учешће у поступку јавну набавке мале вредности.
Понуде које не буду испуниле ове захтеве неће се узимати у разматрање.
Понуда се подноси у писаној форми у затвореној коверти или кутији (затворена на начин
да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отварају) са
назнаком „Понуда за јавну набавку мале вредности за јавну набавку услуга – Услуге
обезбеђења пословних просторија, ЈН бр. 13/17 НЕ ОТВАРАТИ“, поштом или непосредно на
писарницу, на адресу наручиоца ЈКП „Топловод“ - Обреновац, Војводе Мишића 241, 11500
Обреновац.
Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и име особе за
контакт.
У случају да понуду подноси група понуђача, на ковери је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Рок за достављање понуда: 05.05.2017. године до 1100 часова.
Понуда се сматра благовременом ако је поднета до 05.05.2017. године до 1130 часова на
писарницу наручиоца, односно на адресу ЈКП „Топловод“ - Обреновац, Војводе Мишића 241,
11500 Обреновац.
Наручилац ће по пријему 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 тачно време пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, до
05.05.2017. године до 1100 часова, односно понуда која је примљена по истеку дана и сата до којег
се могу подносити, сматра се неблаговременом.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуда се саставља и подноси у једном примерку и искључиво на обрасцима који чине
саставни део конкурсне документације.
Образац понуде мора бити попуњен читко неким техничким средством, али не и
графитном оловком или избрисивим мастилом.
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Понуђач је дужан да уписује тражене податке само на местима предвиђеним за то, а која су
означена „празним“ линијама или пољима, односно да заокружи једну од понуђених опција, као и
да стави печат и потпис овлашћеног лица понуђача, на местима где је таква могућност предвиђена.
НАПОМЕНА:
Понуда мора бити јасна, недвосмислена и на предвиђеним местима оверена печатом и
потписом одговорног лица.
Уколико је понуђач направио грешку у понуди и када је неопходно да исту исправи, у том
случају такву исправку мора оверити иницијалима и печатом понуђача.
Понуда мора да садржи (остали елимициони услови од којих зависи прихватљивост
понуде):
- Све доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке или
попуњен, потписан и оверен Образац бр. 6;
- Попуњен, потписан и оверен Образац Техничке спецификације (Образац бр. 1);
- Попуњен, потписан и оверен печатом Образац понуде (Образац бр. 2);
- Попуњен, потписан и оверен печатом Образац изјаве о независној понуди (Образац бр. 4);
- Попуњен, потписан и оверен печатом Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75.
став 2. Закона о јавним набавкама (Образац бр. 5);
- Попуњени, потписани и печатирани обрасци из поглавља Други обавезни обрасци (Образац
бр.7 и Образац бр.8)
- Попуњен, потписан и оверен печатом Образац Модела уговора (Образац бр. 9);
- Средства финансијског обезбеђења: банкарску гаранцију за озбиљност понуде; образац
банкарске гаранције за озбиљност понуде;
- Картон депонованих потписа лица овлашћених за заступање понуђача
- У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, све у складу како је предвиђено
конкурсном документацијом.
Докази које понуда не мора да садржи:
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из члана 75 став 1. тачка 1) Извод из Агенције за привредне регистре, који
је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре, али је дужан да у понуди
наведе интернет страницу на којој су подаци јавно доступни.
Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне
регистре не морају да доставе доказе из члана 75 став 1. тачка 1) до 4), али је дужан да у понуди
наведе интернет страницу на којој су подаци јавно доступни.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказе одређене
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци
који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (Образац бр. 3).
3) ОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ
Јавно отварање понуда ће се обавити 05.05.2017. године у 113о часова у просторијама
Наручиоца (ул. Војводе Мишића 241, 11500 Обреновац).
Пре почетка отварања понуда овлашћени представници понуђача који желе да присуствују
јавном отварању понуда дужни су да Комисији за јавну набавку поднесу оверена и потписана
пуномоћја.
Уколико представник понуђача не достави наведено пуномоћје, представник ће бити
третиран као општа јавност и неће моћи да активно учествује у поступку отварања.
Уколико поступку отварања присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да се
као такав легитимише изводом из АПР-а и личним документом (нпр. лична карта, пасош и сл.).
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4) ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

5) ПОНУДА ЗА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
6) НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду,
на исти начин на који је поднео и саму понуду – непосредно или путем поште у затвореној коверти
или кутији.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу наручиоца: ЈКП „Топловод“
Обреновац, ул. Војводе Мишића 241, 11500 Обреновац, са назнаком:
„ИЗМЕНА ПОНУДЕ“
за јавну набавку мале вредности за јавну набавку услуга
Услуге обезбеђења пословних просторија,
ЈН бр. 13/17 - НЕ ОТВАРАТИ
или
„ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОНУДЕ“
за јавну набавку мале вредности за јавну набавку услуга
Услуге обезбеђења пословних просторија,
ЈН бр. 13/17 - НЕ ОТВАРАТИ
или
„ДОПУНА ПОНУДЕ“
за јавну набавку мале вредности за јавну набавку услуга
Услуге обезбеђења пословних просторија,
ЈН бр. 13/17 - НЕ ОТВАРАТИ
или
„ОПОЗИВ ПОНУДЕ“
за јавну набавку мале вредности за јавну набавку услуга
Услуге обезбеђења пословних просторија,
ЈН бр. 13/17 - НЕ ОТВАРАТИ
Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и име особе за
контакт.
У случају да понуду подноси група понуђача, на ковери 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 (најкасније 05.05.2017. године до 1100 часова)
понуђач не може да измени, допуни или опозове своју понуду.
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7) 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 супротном наручилац је дужан да одбије све понуде које су поднете супротно овој
забрани.
У обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси
понуду самостално, или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.

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 о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем и
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
У супротном понуда ће се сматрати неприхватљивом и као таква биће одбијена од стране
наручиоца.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку
понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9) ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће
извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди проценат
укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу, а који не сме бити већи од 50% као и
део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени
у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код поизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава
пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке коју тај подизвођач
извршава. У том случају, наручилац је дужан да омогући добављачу да у року од 5 дана од дана
добијања позива наручиоца приговори ако потраживање није доспело.
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10) НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ – ОСТАЛИ ЕЛИМИНАЦИОНИ
УСЛОВИ
Услови и начин плаћања: плаћање у року од највише 45 дана од дана пријема исправног
рачуна-фактуре за претходни месец. При испостављању фактуре, понуђач је дужан да уз
исти достави и доказ о плаћеним обавезама по основу пореза и доприноса за сваког
ангажованог извршиоца за претходни месец.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс
Гаранција на предметне услуге: Извршилац се обавезује да све уговорене услуге врши
квалитетно и одговорно, тако да својим радом ни на који начин не наруши процес рада у
пословним објектима и не оштети имовину Наручиоца, у складу са правилима професије,
стандардима и нормативима за предметну услугу.
Рок извршења услуге: Понуђач ће одмах обезбедити извршење услуге у складу са
конкретним потребама и на конкретан захтев Наручиоца. Услуга ће бити вршена до
исцрпљења средстава које је Наручилац предвидео за ову сврху али не дуже од једне године
од дана закључења уговора о јавној набавци.
Место извршења услуга: на територији ГО Обреновац, у пословним просторијама
Наручиоца али и ван њих, у складу са конкретним потребама Наручиоца.
Важност понуде: понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуда, а
понуђач може да понуди и дужи рок. 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.
НАПОМЕНА:
*** Уколико понуда не испуни горе наведене захтеве, одбиће се као неприхватљива.

11) ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА
У ПОНУДИ
Цене у понуди морају бити исказане у динарима са урачунатим свим трошковима које
понуђач има у реализацији предметне јавне набавке. Понуђене цене морају бити коначне и не могу
се мењати након закључења уговора или у току извршења уговора, осим у оправданим
случајевима прецизираним уговором, односно Законом о облигационим односима или уколико су
промене цена предвиђене (условљене) посебним прописима.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
12) ОБАВЕЗНА СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
I) Понуђач је дужан да у понуди достави:
Банкарску гаранцију за озбиљност понуде, као гаранцију да ће изабрани понуђач
приступити потписивању уговора са наручиоцем (лицитациона гаранција) и то у износу од 10% на
укупан износ до утрошка средстава планираних за предметну јавну набавку (5.000.000,00 без
ПДВ-а (петмилионадинара без ПДВ-а)). Банкарску гаранцију понуђач обезбеђује о свом трошку.
Банкарска гаранција мора бити неопозива,безусловна, без права на приговор и платива на
први позив, са роком важења 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда. Банкарска гаранција не
може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи
износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.
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Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију дату уз понуду уколико:
1) понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју
понуду, или
2) понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци, или
3) понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење
посла у складу са захтевима из конкурсне документације.
Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде, понуда ће бити
одбијена као неприхватљива.
Наручилац ће вратити банкарску гаранцију понуђачима са којима није закључен уговор,
одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем
II Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора, а најкасније 5 (пет)
дана од дана закључења уговора достави:
Банкарску гаранцију за добро извршења посла у износу од 10% од укупне вредности
уговора без ПДВ-а, као гаранцију да ће изабрани понуђач у уговореном року и квалитету
извршити своје уговорне обавезе.
Банкарску гаранцију понуђач обезбеђује о свом трошку.
Банкарска гаранција мора бити неопозива, безусловна, без права на приговор и платива на
први позив, са роком важења најмање 10 (десет) дана дуже од дана када истиче рок за извршење
уговорене обавезе. Банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће
рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену
месну надлежност за решавање спорова.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла уколико:
1) добављач не изврши комплетан посао у уговореном року или
2) добављач не изврши посао у уговореном квалитету
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,
важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

13) НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА
Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба да
садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у горњем десном углу странице, у складу са чланом 14. Закона.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди
који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.
Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података
добијених у понуди.
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке
о поднетим понудама до отварања понуда.

14) ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.
15) ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
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Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну
документацију, наручилац ће у том случају без одлагања да објави измене, односно допуне
конкурсне докуменатације на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, наручилац ће продужити рок за подношење понуда и објавити
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда, наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
16) ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМОМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу на евентуално
уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре
истека рока за подношење понуде. (члан 63. Закона).
Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор објави на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Тражење додатних информација и појашњење конкурсне документације одвија се на
начин прописан чланом 20. Закона а то је писаним путем, путем поште (ул. Цара Лазара 3/1, 11500
Обреновац),
електронске
поште
(i.adzic@toplovodobrenovac.org.rs
и
n.prodanovic@toplovodobrenovac.org.rs) или факсом: 011/8728-237 (радно време 07-15 часова,
радним данима , субота и недеља су нерадни дани за Наручиоца).
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде,
телефоном није дозвољено.

17) ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача
(члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог поизвођача, наручилац ће понуђачу оставити
примерен рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу конторлу (увид)
код понуђача, као и код његовог поизвођача.
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.

18) ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ
2. ЗАКОНА:
На основу члана 75. став 2. Закона понуђач је дужан да при састављању своје понуде
наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
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запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.
Наручилац је у конкурсној документацији, односно у позиву за достављање понуда ЈНМВТ-13/17 предвидео изјаву коју је понуђач дужан да потпише и печатира, као доказ да испуњава
обавезе из члана 75. став 2. Закона (Образац бр. 5).
19) КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорности за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.
20) РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138.-167. Закона о јавним
набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у даљем тексту: Закон.
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно
заинтересовано лице (у даљем тексту: подносилац захтева), који има интерес за доделу уговора и
које би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручуоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом,
факсом или препорученом пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.
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 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања и уколико је подносилац закона у складу са чланом 63. став 2. овог закона 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 члана 149. став 3. Закона, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) 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 захтева из члана 149. став 3. и став 4. Закона, 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.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву
на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту
права.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке
у сладу са чланом 150. Закона.
Подносилац захтева је, у складу са чланом 156. Закона, дужан да на одређен рачун буџета
Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона о јавним набавкама,
прихватиће се:
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1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама 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 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. Закона о јавним набавкама чија се уплата врши;
(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 за заштиту
права;
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права;
(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.
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 уплату таксе наведене под
тачком 1.
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);
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 или други
субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим
прописом.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. – 167. Закона о јавним
набавкама.
21) РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Оквирни рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора, односно одлуку о
обустави поступка је 7 (седам) дана од дана отварања понуда.
22) РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року
од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона
о јавним набавкама.
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 о
јавним набавкама.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац
може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
23) ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
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Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о
стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога,
који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети
поступак оконча, или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због
чега се неће понављати у току буџетске године, односно у наредних шест месеци.
Наручилац је дужан да своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено
образложи, посебно наводећи разлоге обуставе поступка и упутство о правном средству и да је
објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана
доношења одлуке.
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Образац бр. 2
VIII
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – за јавну набавку мале вредности
Набавка услуга: Услуге обезбеђења пословних просторија ЈН бр. 13/17

На основу позива за подношење понуда бр. 13/17 дајемо следећу понуду:
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
Назив понуђача (носиоца понуде):
Адреса понуђача (носиоца понуде):
Матични број понуђача (носиоца понуде):
Порески идентификациони број понуђача
(носиоца понуде):
Број рачуна и назив банке понуђача
(носиоца понуде)
Овлашћено лице понуђача за потписивање
уговора
(носиоца понуде):
Особа за контакт понуђача (носиоца понуде):
Број телефона особе за контакт понуђача
(носиоца понуде)
Интернет страница на којој су подаци јавно
доступни уколико је понуђач уписан у Регистар
понуђача:
2) ПОНУДУ ПОДНОСИМО (НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ):
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

НАПОМЕНА: Понуђач је дужан да заокружи начин подношења понуде ( одговор по „А“, „Б“
или „В“ у зависности од начина на који подноси понуду.
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ:
1)

Назив подизвођача:
Адреса подизвођача:
Матични број:
Порески
идентификациони
број
(ПИБ):
Проценат укупне вредности набавке
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који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке коју
извршити подизвођач
Особа за контакт подизвођача

ће

Интернет страница на којој су подаци
јавно доступни уколико је подизвођач
уписан у Регистар понуђача:

Назив подизвођача:

2)

Адреса подизвођача:
Матични број:
Порески
идентификациони
број
(ПИБ):
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке коју ће
извршити подизвођач
Особа за контакт подизвођача
Интернет страница на којој су подаци
јавно доступни уколико је подизвођач
уписан у Регистар понуђача:
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, потрено је да
се наведени образац копира у добовљном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
подизвођача.
Проценат укупне вредности јавне набавке који понуђач поверава подизвођачу, не може
бити већи од 50%, односно, ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју
подизвођача, проценат укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све
подизвођаче), не може бити већи од 50 %.
4)
1)

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:
Назив члана групе/учесника:
Адреса члана групе/учесника:
Матични број:
Порески
идентификациони
број
(ПИБ):
Особа за контакт члана групе
/учесника
Интернет страница на којој су подаци
јавно доступни уколико је члан групе
/учесника уписан у Регистар
понуђача:
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2)

Назив члана групе/учесника:
Адреса члана групе/учесника:
Матични број:
Порески
идентификациони
број
(ПИБ):
Особа за контакт члана групе
/учесника
Интернет страница на којој су подаци
јавно доступни уколико је члан групе
/учесника уписан у Регистар
понуђача:

3)

Назив члана групе/учесника:
Адреса члана групе/учесника:
Матични број:
Порески
идентификациони
број
(ПИБ):
Особа за контакт члана групе
/учесника
Интернет страница на којој су подаци
јавно доступни уколико је члан групе
/учесника уписан у Регистар
понуђача:

НАПОМЕНА:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број понуђача из групе понуђача (чланова групе) од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у добовљном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача из групе понуђача (члана групе).
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наруциоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који се обавезно доставља уз понуду.
5) УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ – ЦЕНА НА МЕСЕЧНОМ НИВОУ:
________________________________________________________________________
(уписати вредност у динарима без ПДВ-а)
_______________________________________________________________________
(уписати вредност ПДВ-а)
________________________________________________________________________
(уписати вредност у динарима са ПДВ-ом
6) УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА:
Плаћање у року од највише 45 дана од дана пријема исправног рачуна – фактуре за
претходни месец. При испостављању фактуре,понуђач је дужан да уз исти достави и доказ
о плаћеним обавезама по основу пореза и доприноса за сваког ангажованог извршиоца за
претходни месец.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
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Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
7) ГАРАНЦИЈА НА ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ:
Извршилац се обавезује да све уговорене услуге врши квалитетно и одговорно, тако да
својим радом ни на који начин не наруши процес рада у пословним објектима и не оштети
имовину наручиоца, у складу са правилима професије, стандардима и нормативима за предметну
услугу.
8) РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ:
Понуђач ће одмах обезбедити извршење услуге у складу са конкретним потребама и на
конкретан захтев наручиоца. Услуга ће бити вршена до исцрпљења средстава које је Наручилац
предвидео за ову сврху али не дуже од једне године од дана закључења уговора о јавној набавци.
9) МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА:
На територији ГО Обреновац, у пословним просторијама наручиоца али и ван њих, у
складу са конкретним потребама наручиоца.

10) ВАЖНОСТ ПОНУДЕ:
__________________ дана од дана отварања понуда
(најмање 30 дана од дана отварања понуда)
Датум
_____________________

Понуђач (носилац понуде):
М.П.

___________________________
Потпис одговорног лица понуђача

НАПОМЕНА:
Образац понуде је потребно попунити, потписати и оверити печатом.
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 овласти једног понуђача из групе понуђача који ће потписати и печатом оверити
образац понуде, у зависности од тога како је дефинисано споразумом између чланова групе који
понуђач доставља уз понуду.
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Образац бр. 3
IX
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама набавкама („Сл. гласник РС“ бр.
124/12, 14/15 и 68/15), понуђач ____________________________________________ (уписати назив
и седиште понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну
набавку мале вредности набавку услуга – Услуге обезбеђења пословних просторија, редни број
13/17, како следи у табели:
Структура трошкова

Износ трошкова у динарима

Прибављање захтеваних доказа:
Поштански трошкови:
Трошкови прибављања средстава обезбеђења:

Укупан износ трошкова припремања понуде:
НАПОМЕНА:
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама).
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорака или модела, ако су израђени
у складу са техничком спецификацијом наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења,
под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди (члан 88.став 3. Закона
о јавним набавкама).
У складу са тим, у табели горе, понуђач може навести трошкове припремања понуде,
поред структуре/описа трошкова које је навео наручилац, понуђач може навести и друге
објективне трошкове, које је имао, а који су проистекли по основу припремања понуде.
Уколико понуђач није имао трошкове припремања понуде, само потписује и печатира овај
образац.
У _________________
дана __.___. _____. године
Понуђач (носилац понуде):
М.П.
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______________________________
Потпис одговорног лица понуђача

Образац бр. 4
X
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12,
14/15 и 68/15), понуђач ________________________________________________________ (уписати
назив и седиште понуђача) даје следећу:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потвђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке мале вредности набавке услуга – Услуге обезбеђења пословних просторија, редни
број 13/17, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
У _____________,
Дана __.___._____. године
По

Понуђач (носилац понуде):

М.П.

______________________
Потпис одговорног лица понуђача

НАПОМЕНА:
У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац
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, уколико 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 (заједничка понуда) – Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да овај Образац потписују и оверавају
пежатом сви понуђачи из група, а могу и споразумом да једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати и печатом оверити овај Образац.
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Образац бр. 5
XI
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У вези са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15
и 68/15) и у вези са понудом која је код нас заведена под бројем
___________,
_____________________________________________ (назив и седиште понуђача), под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу даје следећу

ИЗЈАВУ

Да је __________________________________________(назив и седиште понуђача), матични
број __________, при састављању ове понуде, у поступку јавне набавке мале вредности набавке
услуга – Услуге обезбеђења пословних просторија, редни број набавке 13/17, поштовао обавезе
које произлазе 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 подношења
понуде.
У _________________,
дана __.___. _____. године
м.п.

_____________________________
Потпис овлашћеног лица понуђача

НАПОМЕНА:
****Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) - Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да овај Образац потписују и оверавају
пежатом сви понуђачи из група, а могу и споразумом да једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити овај Образац.
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Образац бр. 6
XII
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1.
ТАЧКА 1) ДО 4) ЗАКОНА
На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15
и 68/15) _____________________________________________ (назив и седиште понуђача), под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу даје следећу

ИЗЈАВУ
да испуњавамо све услове прописане Законом о јавним набавкама из члана 75. став 1. тачка
1) до 4) („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као и додатне услове које је прописао
наручилац у конкурсној документацији за јавну набавку мале вредности набавке услуга – Услуге
обезбеђења пословних просторија, редни број набавке 13/17.
У ______________,
дана ___. ____.____. године
Понуђач :

М.П.

______________________
Потпис одговорног лица понуђача

НАПОМЕНА:
Испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) које је прописао
Наручилац, понуђач доказује на начин одређен овом конкурсном документацијом.
Понуђач може испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) и које је
прописао Наручилац,, доказати достављењем ове Изјаве која мора бити попуњена на тачно
предвиђеним местима.
Уколико понуђач доставља заједничку понуду или понуду са подизвођачем, а испуњеност
обавезних услова из члана 75. Став 1. Тачка 1) до 4) који су прописани Законом и овом конкурсном
документацијом, доказује достављањем ове изјаве, ову изјаву су такође дужни да потпишу и
печатирају овлашћена лица подизвођача, односно чланова заједничке понуде.
Уколико понуђач достави ову изјаву, наручилац може пре доношења одуке о додели
уговора да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију
захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију
свих или појединих доказа доказа о испуњености обавезних услова, који су прописани Законом и овом
конкурсном документацијом.
Уколико понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од 5 (пет)
дана не достави на увид копију захтеваних доказа о испуњености услова или не достави на увид
оригинале или оверене копије тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
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XIII
ДРУГИ ОБАВЕЗНИ ОБРАСЦИ
Образац бр. 7
РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА
Самостални/водећи понуђач :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(назив и адреса понуђача)
Изјављује под кривичном и материјалном одговорношћу да је у последње 3 године (2014.,2015. и
2016. година) пре објављивања јавног позива вршио послове физичког обезбеђења у укупној
вредности од мин. 15.000.000,00 динара са ПДВ-ом.
1.____________________________________________________________________
(назив и место наручиоца)
2.____________________________________________________________________
(назив и место наручиоца)
3.____________________________________________________________________
(назив и место наручиоца)
Доказује се: референц листом са
- Копијама уговора и
- Потврдама наручиоца о вредности извршених уговора и поштовању уговорних обавеза
У обзир ће се узети само оне референц листе које имају горе наведене доказе и то за сваку
референцу посебно. (Образац референц листе и Образац потврде је саставни део конкурсне
документације).
М.П.
_____________________________
Потпис одговорног лица понуђача
Напомена:
У случају потребе умножити овај образац.
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ПОТВРДА НАРУЧИОЦА О ПОШТОВАЊУ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА

_______________________________________________________________(наручилац,инвеститор)
Изјављује под кривичном и материјалном одговорношћу да је
_____________________________________ (назив понуђача) у ________ год извршио услугу
обезбеђења пословних просторија, где је испоштована сва уговорна обавеза.

Ова потврда се издаје на захтев ______________________________________________, ради
доказивања додатних услова за учествовање у поступку Јавне набавке мале вредности, шифра
набавке ЈНМВ-Т-13/17, наручиоца ЈКП „Топловод“ Обреновац и у друге сврхе се не може
користити.

М.П.

_____________________________
Потпис одговорног лица наручиоца, инвеститора

Дана,__________________

Напомена:
У случају потребе умножити овај образац.
Уз ову потврду треба приложити копију уговора.
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Образац бр. 8
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О KЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ
- КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ-

лице ангажовано код
понуђача
(име и презиме)

редни
број

назив
радног места

1. ____________________

1.

Лице ангажовано на
пословима радник
обезбеђења или чувар

1. __________________________
2. __________________________
3. __________________________

Лице ангажовано на
пословима радник
обезбеђења или чувар

1. ____________________

1. __________________________
2. __________________________
3. __________________________

1. ____________________

3.

Лице ангажовано на
пословима радник
обезбеђења или чувар

1. __________________________
2. __________________________
3. __________________________

1. ____________________

4.

Лице ангажовано на
пословима радник
обезбеђења или чувар

1. __________________________
2. __________________________
3. __________________________

1. ____________________

5.

Лице ангажовано на
пословима радник
обезбеђења или чувар

1. __________________________
2. __________________________
3. __________________________

1. ____________________

6.

Лице ангажовано на
пословима радник
обезбеђења или чувар

1. __________________________
2. __________________________
3. __________________________

1. ____________________

7.

Лице ангажовано на
пословима радник
обезбеђења или чувар

1. __________________________
2. __________________________
3. __________________________

1. ____________________

8.

Одговорно лице за
безбедност и здравље на
раду

1. __________________________
2. __________________________
3. __________________________

Одговорно лице за
извршење уговора

1. ____________________

1. __________________________
2. __________________________
3. __________________________

2.

9.

У _________________,
дана __.___. _____. године

као доказ прилажем

м.п.
_____________________________
Потпис овлашћеног лица понуђача
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НАПОМЕНА:
*** Доказује се: Фотокопијом радних књижица и образаца М, или ако није у сталном радном
односу: уговором о пословној сарадњи или уговором о привременим и повременим пословима.
Прилаже се и фотокопија одговарајућих лиценци , сертификата и уверење о положеном испиту
из области противпожарне заштите.
Докази могу се достављати у неовереним копијама.
*** У случају да у Обрасцу нема довољно предвиђеног места, образац треба фотокопирати.
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Образац бр. 9
XIV
MOДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГА
Услуге физичког обезбеђења (јавна набавка мале вредности бр.13/17)
Закључен између:
1. Јавно комунално предузеће "Топловод" Обреновац, Цара Лазара 3/1, 11500 Обреновац,
матични број: 20233940, ПИБ: 104764767, које заступа директор Борис Ивковић,
дипл.екон. (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране и
2. ________________________________________ (назив Пружаоца услуге) са седиштем у
____________________________________________ (пуна адреса седишта Пружаоца
услуге), матични број _____________, ПИБ: _____________, текући рачун број
___________________________ који се води код ________________________(назив банке),
које заступа ________________________________________ (функција и име и презиме
одговорног лица Пружаоца услуге) (у даљем тексту: Пружалац услуге), с друге стране

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог Уговора је пружање услуга – Физичко обезбеђење објеката и лица а у складу са
спроведеним поступком јавне набавке број …………….
Члан 2.
Цена услуга из члана 1. овог уговора дата је понудом која је саставни део овог уговора у укупном
износу од ____________________ динара без ПДВ-а, односно ________________________ динара
са ПДВ-ом.
Цена једног радног часа услуге физичког обезбеђења објекта дата је понудом која је саставни
деоовог уговора и износи ______________ динара без ПДВ-а, односно
________________________динара са ПДВ-ом.
Цену утврђену понудом Давалац услуга нема права да повећава за време извршења овог Уговора.
Уговорена цена услуга физичког обезбеђења објеката из члана 2. став 1. овог Уговора се може
мењати из објективних разлога који нису постојали у моменту закључења уговора и на које
уговорне стране нису могле утицати својом вољом, у случају настанка ванредних околности када
се захтева повећани број извршилаца, уз претходну писмену сагласност Наручиоца услуга и то
Анексом овог уговора.
Члан 3.
Број ангажованих радника овим уговорм је ограничен на седам.
У складу са чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама Наручилац услуга може након
закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим
предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне
вредности првобитнозакљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да
буде већа од вредности изчлана 124а Закона о јавним набавкама.
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Члан 4.
Саставни део овог Уговора је:
- Понуда Даваоца услуга број __/_-__-2017 од дана __.__.2017. године и техничка спецификација.
_______________________________________________________ (уколико је заједничка понуда
навешће се споразум, протокол, уговор или др.правни акт којим је прецизирана одговорност свих
уговорних страна).
Члан 5.
Давалац услуга се обавезује да услуге из члана 1. овог Уговора изврши према Техничкој
спецификацији која је саставни део понуде.
Члан 6.
Место вршења услуге: Наручилац услуга, Цара Лазара 3/1, Војводе Мишића 241, и Наплатни
центар Војводе Мишића 195.
Наручилац услуга је обавезан да даваоцу услуга, стави на располагање одговарајуће просторије
завршење услуга у складу са прописима о хигијенској техничкој заштити за рад.
Члан 7.
Услуге физичког обезбеђења се обављају свакодневно и континуирано, 24 сата дневно, 7 дана
унедељи, свим данима у години укључујући и државне празнике у пословним објектима:
Капија у Цара Лазара 3/1.
Пословни објекат Војводе Мишића 241.
Услуге физичког обезбеђења се обављају за:
- Пословни објекат у Цара Лазара 3/1 простор благајне радним даном од 07. до
16.часова .
Услуге физичког обезбеђења се обављају за.
- Пословни објекат Војводе Мишића бр. 195. Радним даном од 07 до 15 часова.
Број ангажованих радника овим уговорм је ограничен на седам. а распоред рада по сменама, и по
објектима , утврђују Давалац услуга и Наручилац услуга сагласно.
Радници физичког обезбеђења објеката и лица неће носити оружје.
Члан 8.
Давалац услуге се обавезује на:
- вршење обезбеђења и физичке заштите запослених у току процеса рада, објеката и имовине
Наручиоца услуга прописаног Законом о приватном обезбеђењу;
- спречавање и откривање појава које могу нанети штету имовини Наручиоца услуга;
- онемогућавање приступа непозваним лицима у објекте Наручиоца услуга;
- предузимање других Законом допуштених мера које су потребне за несметан процес рада и
заштиту запослених који врше тај рад,
- спровођење прописаних мера унутрашњег реда и мера заштите од пожара,
- вођење прописане евиденције по захтеву Наручиоца услуга,
- обављање послова манипулисања телефонском централом, ван радног времана Наручиоца
- обављање редовне контролу рада службеника обезбеђења, обиласком од стране овлашћених
лица;
- достављање редовних и ванредних писаних и усмених извештаја о извршеној контроли и стању
на објектима
овлашћеном лицу наручиоца услуга. Динамику достављања извештаја утврђује Наручилац услуга.
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Члан 9.
Давалац услуга одређује лице које врши координацију службеника обезбеђења и које сарађује са
овлашћеним лицем наручиоца услуга и поступа у складу са примедбама и захтевима овлашћеног
лица у погледу начина обављања посла.

Члан 10.
На захтев Наручиоца услуга, давалац услуга је дужан да у ванредним околностима, без одлагања
обезбеди додатни број службеника обезбеђења. Додатно ангажовани службеници обезбеђења
морају да испуњавају све услове које испуњавају радници обезбеђења. Давалац услуга има право
на накнаду за ванредно ангажоване службенике обезбеђења, у висини цене једног радног часа
услуге физичког обезбеђења објекта која је утврђена у члану 2. став 2. овог Уговора.
Члан 11.
Наручилац услуге задржава право своје контроле службеника обезбеђења, без претходне најаве
Даваоцу услуга.
Уколико се код службеника обезбеђења уоче неправилности у раду од стране интерне контроле
наручиоца услуга (алкохолисаност, спавање на радном месту, непажња на раду, не придржавање
предвиђенихупутстава, итд.) исти више не могу бити ангажовани на обезбеђењу објекта
Наручиоца услуга. Одговорно лице Наручиоца услуга о наведеним неправилностима сачињава
записник који потписује и доставља Даваоцу услуга. Давалац услуга је дужан да одмах, у току
смене, замени службеника обезбеђења на чије поступање
Наручилац услуга има примедбе.
У случају не предузимања одговарајућих мера и радњи од стране Даваоца услуга у року од
најдуже 24 сата од момента записничке констатације недостатака од стране Наручиоца услуга,
Наручилац услуга може раскинути Уговор, тражити накнаду штете и активирати средство
финансијског обезбеђења.
Члан 12.
Одговорно лице Наручиоца услуга ће након сваке сукцесивно извршене услуге уз присуство
Даваоца услуга проверити квалитет пружених услуга и сачинити:
- записник о квантитативном пријему услуга чиме се потврђује пријем одређене количине и
тражене врсте услуга, као и пријем неопходне документације (уговор, отпремница, улазни
рачун и сл.) и
Члан 18.
Давалац услуге се обавезује да у тренутку потписивања овог Уговора достави Наручиоцу
банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од укупне вредности уговора без
ПДВ-а, као гаранцију да ће Давалац услуге у уговореном року и квалитету извршити своје
уговорне обавезе.
Банкарска гранција мора бити неопозива, безусловна, без права на приговор и наплатива
на први позив, са роком важења 10 (десет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење
посла.
Члан 19.
Овај Уговор ступа на правну снагу даном потписивања истог и важи до испуњења обавеза из овог
уговора, а најдуже до годину дана.

Члан 20.
У случају спора уговорне стране уговарају месну надлежност Привредног суда у Београду.
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Члан 21.
За све што није предвиђено овим Уговором, примењиват ће се одредбе Закона о облигационим
односима Закона о јавним набавкамаи Закона о приватном обезбеђењу.
Члан 22.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка, од којих 4( четири) за Наручиоца и 2 ( два) за
Даваоца услуге.

НАРУЧИЛАЦ:

ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ:

ЈКП „Топловод“ Обреновац
(уписати назив Давалац услуге)
директор,
(уписати функцију одговорног лица Давалац
услуге)

(потпис одговорног лица Давалоца услуге)
Борис Ивковић, дипл.екон.
М.П.

(име и презиме одговорног лица Давалоца услуге
штампаним словима)
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