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IОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
1.Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:

Установа "Дом за старе и пензионере Кула"
Кула,Маршала Тита бр.99

www.domzastarekula.com
ПИБ 100262942
Матични број 08171556
2.Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности у складу са
Законом о јавним набавкама.
3.Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке мале вредности број 04/2019, су добраопрема и монтажа система видео надзора - у Дому за старе и пензионере Кула у објектима
у Кули у, адреса М.Тита број 99 и објекту у Руском Крстуру, адреса Б.Кидрича број 66
4.Партије: Јавна набавканиjeобликованапо партијама.
5.Циљ поступка:Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
6.Резервисана јавна набавка: Није у питању резервисана јавна набавка.
7.Електронска лицитација: Не спроводи се електронска лицитација.
8.Контакт особа: Бранка Леђенац, тел/факс025/728-150е-mail: dsk.kula@gmail.com
9.Рок и начин подношења понуда:понуде се подносе на адресу: Дом за старе и
пензионере Кула, Маршала Тита бр. 99, 25220 Кула, путем поште или лично на
писарници. Рок за подношење понуда је 03.09.2019. године до 12:00 часова. Понуда се
сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније 03.09.2019. до
12:00 часова. Понуде се подносе непосредно (лично) или путем поште, на поменуту
адресу наручиоца, с тим да ће понуђач на коверти назначити следеће: „Понуда за јавну
набавку добара – ВИДЕО НАДЗОР– Партија број ____, за Дом за старе и пензионере
Кула, број ЈНМВ - 04/2019 - НЕ ОТВАРАЈ „.
10. Време и место отварања понуда: јавно отварање понуда одржаће се 03.09.2019.
године у 12:30 часова у радним просторијама Дома за старе и пензионере Кула, Маршала
Тита бр. 99, 25230 Кула. Отварање понуда је јавно и може да присуствује свако
заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно да учествују само
овлашћени представници понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања понуда
представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да
наручиоцу предају писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда
издато и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.
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11. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора: одлуку о додели уговора
наручилац ће донети до 16.09.2019. године.
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IIПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1.Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке
Предмет јавне набавке су Добра- добра - опрема и монтажа система видео надзора - у
Дому за старе и пензионере Кула у објектима у Кули у, адреса М.Тита број 99 и објекту у
Руском Крстуру, адреса Б.Кидрича број 66, JНMВ 04/2019.

Партије: Предметна набавка није обликована по партијама.
Назив и ознака из општег речника:Добра - опрема и монтажа система видео надзора - у
Дому за старе и пензионере Кула у објектима у Кули у, адреса М.Тита број 99 и објекту у
Руском Крстуру, адреса Б.Кидрича број 66,ОРН:32323500 систем за видео надзор

2.2. Врста оквирног споразума
Предметни поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума.
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IIIВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА И МЕСТО ИЗВРШЕЊА

Техничке карактеристике:
1.Sony SNC-EB600B HD 720p dan/noćmrežnakamera

2kom

Sony IP HD mrežnakameranovešestegeneracijeintegriračetrivodećetehnologijekompanije Sony
poznatijekao IPELA ENGINE. Visokogkvalitetaslikeiniskognivoašumaobezbeđujesa EXMOR
CMOS senzoromvisokerezolucije.Maksimalnarezolucijaslikekoja se postiže 1280 x 1024 u
formatu 16:9 i 30 fps.IPELA ENGINE donosipoboljšanu ViewDR.XDNR(izvrsnudinamičkuredukcijušuma) i DEPA naprednu video i audio analitiku
2.Sony SNC-P1 Mrežnakamera

15kom

Sony mrežnakamerazaunutrašnjumontažu, 330K Pixel, ¼
4mm ugradjenobjektiv, dvosmerni audio, detektorpokreta, alarmniulaz/izlaz, MPEG4/JPEG,
15/18 fps-VGA, PAL kompozitniizlaz, nosač,TCP/IP, HHTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, NTP,
SNMP, napajanje, 12VDC,3,5W.
3.Tenda TEF1008P 8 portni switch sa 4 Poe porta

1kom

8*10/100 Mbps, port 1 do port 4 podržavaPoEnapajanje, PoE protocol: IEEE 802.3,IEEE
802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at, ukupno58W, radnatemperatura -10°C - 45°C,
dimenzije186.7mm*106.7mm*33.3mm
4.Western Security GL-61HB2kom
Spoljnokuciste, sagrejacemitermostatom, bocnootvaranje 375mm, dostupni u bez i silver boji,
verzijena 12V ili 220V.
5.Western Security GL-208

2kom

Metalninosackucištaza GL-618H I GL-619HB sakanalomzaprolazkablova, dostupni u beži silver
boji.
6. Netis ST3105S svic Desktop svič

5kom

Desktop svičsa 5 10/100Mbps RJ45 portova. IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX,
IEEE 802.3x Flow Control standardi.Sviportovipodržavaju Auto MDI / MDIKS funkciju,
eliminišuc´ipotrebuzaukrštenimkablovimaili uplink portovima. Sa Plug-and-play & Green Power
funkcijomobezbeđujejeftinu, jednostavnuivisokoučinkovitunadogradnjumreže.
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7. JXF403020 Metalniorman (400/300/200) 5kom
Rekormanzazidnumontazu 400/300/200.Rek panel zamontzunazidsazastitomodulaskavode,
napravljen od jakogcelikakoji mu dajecvrstinu. Vratamogu da se montiraju da se
otvarajusaleveilidesnestrane.
8.Podsklopsa 6 prikljucnihmesta

5kom

Razvodniksa 6 uzemljenihutičnica.Zapriključenjevišeuređaja u jednumrežnuutičnicu.

9.Dvopolni utikač masiv ravni A250V 2P+1
5KOM
Dvopolniutikacmasivravni A250V 2P+1
10.TS51 Modularnimikroutikac RJ45

34kom

8P/8C Krimpnamontazaza ISDN racunarskemreze RJ45

11.Uvodnici PG13.5

20KOM

Kablovskiuvodnik PG13,5
Stepenzaštite: IP68
U saglasnostisa ROHS direktivom
14.Razvodnakutija 200x100x70 ME-KII IP65 Mitea 15kom
Razvodnakutija 200x100x70 ME-KII IP65
16..PVC regali 16x16x2000 Mutlusan100kom
PVC Regali 16x16 zapolaganjeinstalacijeod 2m.
16.3x1,5-PPL Strujnikabal

35m

Kabelzastruju.Provodnikizolovan PVC masom.Jezgro: žilepouzene.
Međuprostoriispunjeninevulkanizovanomgumom.Plašt: bešavnacevod PVC mase,
popravilusiveboje. Primena: U suvimivlažnimprostorijamazapolagnje u
malterilipozidusaobujmicama.Nijedozvoljenopolaganje u zemlji, naotvorenomprostoruili
u betonu (zalivanjem). Napomene: Nazivninapon 300/500V.Najviša
dozvoljenatemperatura 70 °C
17.Euro natikac 250V Beli15kom
Euro natikac 250V Beli

7

18. Euro utikac 250V Beli15kom
Euro utikac 250V Beli
19. PP/L 2x0,75Kabelzanapajanje 1m
350m
2x0,75Kabelzanapajanje 1m Licinastikabelzastruju, ispunjennevulkanizovanomgumom
20.KablExtralink Cat 5e FTP outdoor kotur 305m

350M

Kabl Extralink Cat 5e FTP outdoor kotur 305m
21..SP6000/PCB Alarmnacentrala 8-16 sadupliranjem
1kom
Alarmnacentrala 8-16 sadupliranjem, STAY D funkcija, 4PGM i 1 alarmnirelej, 2 particije, 4zicna magistralazaproširenja.
22. SP4000/PCB Alarmnacentrala 4 zone1kom
Alarmnacentrala 4 zone, sadupliranjem 8, STAY D funkcija, 1PGM, 2 particije, 4-zicna
magistralazaprosirenja,sakomunikatorom.
23.NV500 Digitalniinfracrveni detector
13kom
Digitalniinfracrvenidetektorvisokihperformansi.Cilindricno-sfernaoptikaprecnika 1'' sa 3.
generacijom 3D LodifFresnelsegmentima (12x12m), ugaopracenja 90°,minimalna
blizinadetekcije0.5m, neosetljivnazivotinjetezine do 16 kilograma, 4
profilaosetljivosti.obradesignala (Normalni, srednji, Pet-Immunity,)
24.SB100Nosacza NV50013kom
Nosacdetektorapokretamontazanaplafonizid.
25.K10(V/H) LED Sifrator3kom
Led tastaturaalarmnogsistema,prikaz do 10 zona,status Stay D
funkcije,odvojenaindikacijazaaktiviran,sleepi stay
režim.Patentiranasignalizacijasasvetleæimtasterima (Tasterizasvetle da
prikazuotvorenuzonu),podesivnadveparticije,jedanzonskiulaz,tripaniktastera.
26.MK-V Metalnakutija2kom
Metalnakutijazaalarmnecentrale 280x280x80
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27.Olovnihermetickizatvoreniakumulator 12V/7Ah
2kom
Ultracellakumulator 12V/7Ah
28. TR30 Transformator 30VA 2kom
Transformator 30VA, zalivenisaosiguracem.
29.LIYCYAlarmnikabalLiycy 6x0,22
300m
Alarmnikabal 6x0,22 1m sigurnosnisirmovanizaalarmnesisteme
Koristi se zaprikljuckemanjihprenosnihpotrošaca pod lakšimradnimuslovima, gdeprovodnik ne
možedoci u dodirsapovršinamazagrejanimpreko 85 C°
Provodnikizolovan PVC masom
30.Paradox BS-OS360 Spoljnasirena
2kom
Paradox Spoljnasirena,troduplozasticenjasa lampom,120dB/1m, zastita od
purpene.Mogucnostodabira vise tonovazvuka, bez akumulatorastoomogucavaduzi rad
alarmnogsistemaprinestankustruje.Nezavisnaaktivacijazvucneisvetlosnesignalizacije, dimenzije
300 x 200 x 90mm.

Табела у прилогу

ОПРЕМА И МОНТАЖА СИСТЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР

- ОбјекатуКули и Руском Крстуру Poz.

НАЗИВ

Јед.
мере

1

2

3

4

1

SNC EB600B Sony, IP HD mrežna
kamera ili odgovarajuća

kоm.

2

Кол.

Јединич
наценаб
ез ПДВа
5

УКУПНО
без ПДВ-а

УКУПНО са
ПДВ-ом

6

7

9

2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

SNC PI Sony ili odgovarajuća
mrežna kamera za unutrašnju
montažu ili odgovarajuća
8 – Portni 10/100mb/s desktop Poe
svič sa 4 poe porta 802.3 ili
odgovarajuća
Spoljno kućište sa grejačem i
termostatom ili odgovarajuća

kоm.

Metalni nosač kućišta sa kanalom
za prolaz kablova ili odgovarajuća
5 - Portni desktop svič 10/100mb/s
ili odgovarajuća
Rek orman za zidnu montažu
400/300/200 ili odgovarajuća
Podsklop sa 6 priključnih mesta ili
odgovarajuća
Dvopolni utikač masiv ravni
A250V 2P+1 ili odgovarajuća

kоm.

Modularni mikro utikač RJ45 ili
odgovarajuća
Uvodnici PGI 3.5 elektro napon ili
odgovarajuća
Lan kabal FTP Cm5e Outdoor ili
odgovarajuća
Strujni kabal 3X1.5 PPY ili
odgovarajuća
Razvodna kutija 200X100X70 ili
odgovarajuća
Strujni kabal 3X1.5 PPY podzemni
ili odgovarajuća
PVC Regali 16X16 za polaganje
instalacije od 2m ili odgovarajuća
Euro natikač 250V beli ili
odgovarajuća
Euro utikač 250V beli ili
odgovarajuća
PPL 2X1.5 strujni kabl ili
odgovarajuća
Kabl za napajanje 2X0,75 ili
odgovarajuća
SP6000 Alarmna central 8-16 sa
dupliranjem ili odgovarajuća

15
kоm.
1
kоm.
2
2

kom.

5

kom.

5

kom.

5

kom.

5

kom

34

kom

20

m

350

m

35

kom

15

m

200

kom

100

kom

15

kom

15

m

35

m

350

kom

1

10

22

SP400 Alarmna central 4 zone sa
dupliranjem 8 ili odgovarajuća
Digitalni infracrveni detector
visokih performansi ili
odgovarajuća

kom.

1

kom.

13

24

Nosač detektora pokreta, montaža
na zid i plafon ili odgovarajuća

kom.

13

25

Led tastatura alarmnog sistema,
prikaz do 10 zona ili odgovarajuća

kom.

3

kom.

2

kom.

2

kom

2

m

300

kom

2

kom

100

kom

100

23

26

27

28

29

30
31

32

Metalna kutija za alarmne centrale
11X11 ili odgovarajuća
Akumulator 12V – 7Ah Ultraceli
olovni hermetički zatvoren ili
odgovarajuća
Transformator 30VA, zaliveni sa
osiguračem 16-volni ili
odgovarajuća
Alarmni kabel 6X0.22 1m
sigurnosni širmovani ili
odgovarajuća
BS-OS360 Paradox spoljna sirena,
troduplo zaštićena sa lampom ili
odgovarajuća
Montaža i programiranje alarmnog
sistema ili odgovarajuća
Montaža kamera video nadzora,
usmerenje, štelovanjmiranje
programiranje integralnih funkcija
u kameri ili odgovarajuća

Ukupno bez PDV-a
PDV:
Ukupno sa PDV-om:
Место и датум:
______________________

Понуђач:
_________________________

Квалитет опреме мора дговарати техничком опису и одговарајућим стандардима.Након
постављања опреме потребно је све вратити у првобитно стање и отклонити евентуално
насталу штету или оштећења објекта настала у току поставке опреме.
Опрему постављати са што је могуће мање буке.
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IVУСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА75.ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће,дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност
обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:
Р.бр

1.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

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

2.

Да он и његов законски заступник
није осуђиван за неко од
кривичних
дела
као
члан
организоване криминалне групе,
да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична
дела против животне средине,
кривично дело примања или
давања мита, кривично дело
преваре(чл. 75. ст. 1. тач. 2)
ЗЈН);

3.

Да је измирио доспеле порезе,
доприносе и друге јавне дажбине
у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када
има седиште на њеној територији
(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

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

5.

Да је 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 (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).
Да
има
важећу
лиценцу
надлежног органа за вршење
послова
одржавања
система
техничке заштите која издата од
МУП РС, у складу са чланом 6.
Став 1. Тачка 2. Закона о
приватномобезбеђењу
(''Сл.Гл.РС''
Бр.104/2013
и
42/2015).

Важећа (фотокопија) Лиценца за вршење
послова монтаже пуштања у рад и
одржавање
система
техничке
заштите, издату на име фирме од МУП
РС, у складу Законом о приватном
обезбеђењу (''Сл.гл.РС'' бр.104/2013 и
42/2015) МУП-а РС

ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити
додатнe условe за учешће у поступку јавне набавке, дефинисанe овом
конкурсном документацијом,а испуњеност додатних услова понуђач доказује на
начин дефинисан у наредној табели, и то:

Р.бр.
1.
1.1.

ДОДАТНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
За претходне 3 (три) обрачунске
пословне године (2016,
2017.
и
2018.година)
-да је остварио просечан приход у
минималном
износу
од
5.000.000,00 динара без ПДВ_а
годишње
-да у том периоду није забележио
негативан годишњи пословни
резултат и

-Доставити Извештај о бонитету за јавне
набавке БОН-ЈН за претходне 3 године (2016.,
2017. и 2018. године ) који издаје Агенција за
привредне регистре, који мора да садржи:
статусне податке понуђача, сажети биланс
стања и биланс успеха за претходне 3
обрачунске године (2016., 2017. и 2018.),
показатеље за оцену бонитета за претходне 3
обрачунске године. Уколико у обрасцу БОН-ЈН
нису доступни подаци за 2018. годину,
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- да Понуђачу у периоду од шест потребно је доставити биланс стања и биланс
месеци пре дана објављивања јавне успеха за 2018. годину, којим понуђач доказује
набавке пословни текући рачуни нису да у претходној обрачунској години није
били у блокади.
остварио губитак у пословању.
-Потврда НБС - Дирекција за регистре и
принудну наплату - Одељење за регистре и
бонитет (Потврда о броју дана неликвидности)
у неовереној фотокопији.
Ове доказе понуђач није у обавези да
доставља уколико су подаци јавно доступни на
интернет страници Агенције и Народне банке
Србије.

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ

2.
2.1.

Да је у претходне три године (2016, 2017 и
2018.година) извршио испоруку, монтажу
и инсталацију опреме за видео надзор у
укупном износу од 5.000.000,00 динара
без ПДВ_а.

2.2.

-

Реферец
листа
са
потврдама
овереним од стране Наручиоца и
фотокопија
уговора
који
прате
наведене рефернце.

Да понуђач располаже неопходним
пословним
капацитетом
и
да
испуњава услове српског стандарда
SRPS.А.L2.005:2015
из
области
фотокопијом
сертификата
о
контзролисања:
испуњености захтева стандарда ISO /IEC
-видео обезбеђења, менаџмент из
(системски
софтверски
контролног
центра
патролним 25010:2015
инжињеринг)
област
контролисања
тимовима
спречавање крађе пре него што се деси
-техничка заштита, противпровцална
заштита и видео обезбеђење
-физичка заштита објекта
да понуђач поседује важећи
сертификат
ISO/IEC25010:2015
(системски софтверски инжињеринг)
област контролисања спречавање
крађе пре него што се деси
- да понуђач испуњава захтеве
међународног стандарда ISO 27001 –
Систем
менаџмента
безбедности
информација

- Фотокопија сертификата о испуњености
захтева стандарда ISO 27001 – Систем
менаџмента безбедности информација;

- Фотокопија сертификата о испуњености
захтева стандарда ISO 9001 – Систем
менаџмента
квалитетом
(област
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-

да понуђач испуњава захтеве
међународног стандарда ISO 9001
– Систем менаџмента квалитетом
(област контролисања: физичка
заштита
објеката
и
људи;
менаџмент из контролног центра –
алармни
мониторинг,
видео
мониторинг,
патролни
тимови;
извођење система ИТ мрежа)

контролисања: физичка заштита објеката
и људи; менаџмент из контролног центра
– алармни мониторинг, видео мониторинг,
патролни тимови; извођење система ИТ
мрежа)

2.3.

- да је понуђач овлашћен од
произвођача понуђене опреме да
обезбеди инсталацију, подешавање
система, пуштање у рад, продају,
сервисирање, одржавање и техничку
подршку (МАФ).

- фотокопија сертификата, потврде (МАФ)
којом понуђач понуђење опреме потврђује
и овлашћује фирму да је квалификована
да обезбеди инсталацију, подешавање
система, пуштање у рад, продају,
сервисирање, одржавање и техничку
подршку за понуђену опрему у конкретно
овој јавној набавци.

2.4.

- Да понуђач има усвојен Акт о - Потврда фирме која је сачинила Акт о
процени ризика у складу са одредбама процени ризика
Закона о безбедности и здравља на
раду.

2.5.

- да камере које се нуде буду - Фотокопија атеста, потврде ЕМЦ (атест
атестиране од зрачења тј. да поседују за електро магнетну компатибилност)
ЕМЦ - атест
(атест за електро
магнетну компатибилност).

3.

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

-

Фотокопија
важећег
сертификата
издатог од стране Центра за квалитет
да понуђач испуњава захтеве Привредне коморе Србије о испуњености
српског
стандарда
SRPS захтева стандарда
А.L.002:2008
о
контролисању
услуга
приватног
обезбеђења
(област контролисања, техничка
заштита, видео обезбеђење).
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3.1.

- да опрема из техничке
спецификације испуњава све
карактеристике и функције наведене у
конкурсној документацији

3.2.

4.

- да понуђач располаже неопходним
техничким ресурсима за пренос слике
у сопствени или изнајмљени надзорни
центар, тј. да о свом трошку обезбеди
линк између предметних објеката,
чворишта и од чворишта до надзорног
центра, с тим да пропусна моћ канала
који се користе за пренос видео
сигнала мора бити најмање 60 Mb/s.

- изјава понуђача на сопсвеном
меморандуму да опрема из техничке
спецификације испуњава све
карактеристике и функције наведене у
конкурсној документацији, те да је
сагласан да пре доношњеа одлуке о
додели уговора у року од 3 дана од
захтева наручиоца донесе сву понуђену
опрему и демонстрира све њене функције
и карактеристике тражене у техничкој
спецификацији предметне набавке.
Попуњена,
потписана
и
оверена
сагласност понуђача (Образац 7, у
поглављу
V
ове
конкурсне
документације)

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
- Фотокопија М образца ( или другог
одговарајућег образца)за најмање два
радника који су у сталном радном
односу,
односно
други
акт
о
ангажовању у складу са Законом о
раду, уколико није стално запослен код
понуђача као и.

4.1.

- да има најмање два ангажована
лица који у складу са члано 6. став 1
Закона оприватном обезбеђењу
(„Сл. гл. РС“ бр.104/2013 и 42/2015)
имају важећу лиценцу за вршење
послова монтаже, пуштања у рад,
одржавање
система
техничке Решења
издата
од
стране
заштите и обуке корисника издате Министарства унутрашњих послова на
од МУП-а Републике Србије
име
радика
Важећа
(фотокопија)Лиценца за вршење послова
- да горе наведена ангажована лица
монтаже, пуштања у рад и одржавање
имају положен стручни испит за
система техничке заштите и обуке
монтажу камера код произвођача
корисника
опреме која се монтира.
- Да запослени који су наведени за
монтажу и одржавање опреме која је
предмет
јавне
набавке
имају
положен стручни испит MTCNA,
UBWS, UBWA за конфигурисање,
управљање
рутера
као
и
дизајнирање,
управљање
и
одржавање мреже.

Фотокопије сертификата о положеном
стручном испиту на име радника издате
од произвођача опреме која је предмет
набавке,
фотокопијом
дипломе
о
положеном стручном испиту MTCNA,
UBWS,
UBWA
за
конфигурисање,
управљање рутеракао и дизајнирање,
управљање и одржавање мрее.
16

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним
бројем 1, 2, 3 и 4, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује
достављањем ИЗЈАВЕ(Образац 5. у поглављу V ове конкурсне
документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.
ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2.
 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним
бројем 5., у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем
фотокопије Лиценце за вршење послова монтаже пуштања у рад и
одржавање система техничке заштите, издату на име фирме од МУП РС, у
складу Законом о приватном обезбеђењу (''Сл.гл.РС'' бр.104/2013 и
42/2015) МУП-а РС
 Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке наведених у табеларном приказу додатних услова, у складу са чл.
77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем доказа наведених у
табеларном приказу.
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом
80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1.
тач. 1), 2) и тачке4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача
достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављуV ове конкурсне
документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и
оверену печатом.
 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и
тачке4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају
ИЗЈАВА(Образац 5. у поглављуV ове конкурсне документације), мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом.
 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која
наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током
важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
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 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију
доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.Ако
понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет
дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености
обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или
појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да
достави:
 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у
табеларном приказу обавезних услова – Доказ:
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извод из регистра надлежног привредног суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,,
односно извод из одговарајућег регистра.
2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у
табеларном приказу обавезних услова – Доказ:
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe
основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног
лица, односно седиште представништва или огранка страног правног
лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата
податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности
редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења
Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем
подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује
да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и
кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције
Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко
од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а,
којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев
се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта
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законског заступника). Уколико понуђач има више зсконских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције,
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у
табеларном приказу обавезних услова - Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у
поступку приватизације.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
 Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана
75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.
 Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
 Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са
законом којим се уређује електронски документ.
 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази,
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под
кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или
управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те
државе.
 Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да
ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова
издати од стране надлежних органа те државе.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
1.

Критеријум за доделу уговора:
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума
,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се
укупна понуђена цена без ПДВ-а.
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2.

Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац
извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда
истом понуђеном ценом
Уколико ни након примене наведеног критеријума није могуће донети одлуку о
додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен
путем жреба.Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели
понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба.Жребом ће бити
обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену исти
гарантни рок и исти рок испоруке.Извлачење путем жреба наручилац ће
извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача
исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те
папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир.Понуђачу
чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор.Понуђачима
који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник
извлачења путем жреба.

V ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
Саставни део понуде чине следећи обрасци:
1) Образац понуде (Образац 1);
2) Образац трошкова припреме понуде (Образац 2);
3) Образац структуре цене (Образац 3);
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5) Образац изјаве понуђача о испуњености обавезник услова за учешће у
поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН (Образац 5);
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености обавезних услова за учешће у
поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН (Образац 6);
7) Потврда о извршеном обиласку локације (Образац 7);
8) Сагласност понуђача (Образац 8);
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(ОБРАЗАЦ 1)
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара
број 04/2019: опрема и монтажа система видео надзора - у Дому за старе и
пензионере Кула у објектима у Кули у, адреса М.Тита број 99 и објекту у
Руском Крстуру, адреса Б.Кидрича број 66, ЈНМВ број 04/2019

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:
Електронска
mail):

адреса

понуђача

(e-

Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено
уговора

за

потписивање
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2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1) Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

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

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

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

1)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
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Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача
који је учесник у заједничкој понуди.

26

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
видео надзор - опрема и монтажа система видео надзора - у Дому за старе и
пензионере Кула у објектима у Кули у, адреса М.Тита број 99 и објекту у
Руском Крстуру, адреса Б.Кидрича број 66,ЈНМВ број 04/2019

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом

Рок и начин плаћања

Рок важења понуде од дана отварања

Рок испоруке

Гарантни рок

Датум

Понуђач
М. П.

_______________________

__________________________
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Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.Уколико
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
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(ОБРАЗАЦ 2)
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде за ЈНМВ 04/2019, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела,
ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове
прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду
тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ

Предмет јавне набавке
1
Опреме и монтажа система видео надзора у Дому за старе и пензионере Кула у
објектима у Кули у, адреса М.Тита број 99 и
објекту у Руском Крстуру, адреса Б.Кидрича
број 66

Укупна цена без
ПДВ-а
2

Укупна цена са
ПДВ-ом
3

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колону 2. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а;
 у колону 3. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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(ОБРАЗАЦ 4)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке мале вредности бр.04/2019, Набавка добара: опрема и
монтажа система видео надзора - у Дому за старе и пензионере Кула у
објектима у Кули у, адреса М.Тита број 99 и објекту у Руском Крстуру, адреса
Б.Кидрича број 66,поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може
понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице
повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН 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) ЗЈН.
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)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача,
дајем следећу
ИЗЈАВУ

Понуђач _____________________________________________[навести назив
понуђача]у поступку јавне , Набавка добара: опрема и монтажа система
видео надзора - у Дому за старе и пензионере Кула у објектима у Кули у,
адреса М.Тита број 99 и објекту у Руском Крстуру, адреса Б.Кидрича број
66,ЈНМВ број 04/2019године, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, и то:

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_____________________
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Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да
испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне
услове испуњавају заједно.
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(ОБРАЗАЦ 6)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЧЛ. 75. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача,
дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач Понуђач __________________________________ [навести назив
понуђача]у поступку јавне , Набавка добара: опрема и монтажа система
видео надзора - у Дому за старе и пензионере Кула у објектима у Кули у,
адреса М.Тита број 99 и објекту у Руском Крстуру, адреса Б.Кидрича број
66,ЈНМВ број 04/2019године, испуњава, и то:

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе
када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).
Место:_____________
Датум:_____________

Подизвођач:
М.П.

_____________________

Напомена:Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора
бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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(ОБРАЗАЦ 7)

ПОТВРДА О ИЗВРШЕНОМ ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015), у поступку јавне набавке мале вредности добара:
опрема и монтажа система видео надзора - у Дому за старе и пензионере
Кула у објектима у Кули у, адреса М.Тита број 99 и објекту у Руском Крстуру,
адреса Б.Кидрича број 66ЈНМВ бр. 04/2019, Понуђачу се издаје следећа

ПОТВРДА
Потврђује
се
да
је
представник
понуђача
______________________________ дана __________ 2019. године извршио увид
на лицу места те да је упознат са условима локације.

У Кули, __________ 2019. године

Представник наручиоца

Представник понуђача

________________________
(потпис)

__________________________
(потпис)

(М.П.)

(М.П.)
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(ОБРАЗАЦ 8)

САГЛАСНОСТ ПОНУЂАЧА

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015), у поступку заједничке јавне набавкебр. 04/2019, као
понуђач, дајем:

САГЛАСНОСТ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам
сагласан да пре доношења одлуке о додели уговора, а по позиву Наручиоца,
успоставим линк и демонстрирам пренос слике у сопствени или изнајмљени
надзорни центар, тј. да о свом трошку обезбедим линк између предметних
објеката, чворишта и од чворишта до надзорног центра, и да демонстрирам све
функције и карактеристике понуђене опреме, а по техничкој спецификацији из
јавне набавке с тим да пропусна моћ канала који се користе за пренос видео
сигнала мора бити најмање 60 Mb/s.

Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_____________________
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VI МОДЕЛ УГОВОРА

Опрема и монтажа система видео надзора - у Дому за старе и пензионере
Кула у објектима у Кули у, адреса М.Тита број 99 и објекту у Руском Крстуру,
адреса Б.Кидрича број 66

Закључен дана _______ 2019. године у Кули између:

1. НАРУЧИЛАЦ: Установе "Дом за старе и пензионере Кула" Кула, Маршала
Тита 99, ПИБ100262942, матични број 08171556, (у даљем тексту Купац),
коју заступа директор Сандра Бабић(у даљем тексту: Наручилац)
и
2. ПОНУЂАЧ: __________________________________________ (назив
извођача, место и адреса), МБ _______________, ПИБ
____________________,рачун број _______________, кога заступа
____________________________ (у даљем тексту: Понуђач)

Предмет уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка добара - опрема и монтажа система
видео надзора - у Дому за старе и пензионере Кула у објектима у Кули у,
адреса М.Тита број 99 и објекту у Руском Крстуру, адреса Б.Кидрича број 66
на основу спроведеног поступкајавне набавке мале вредности бр. 04/2019, а у
свему према понуди бр. ___________ од _______ 2019. године, а који акти чине
саставни део овог уговора.

Цена и начин плаћања
Члан 2.
Укупна цена предметне јавне набавкеиз члана 1 износи:
38

______________
без ПДВ-а,

динара (словима: ____________________________________)

_______________ динара (словима: ____________________________________) са
ПДВ-ом.
Јединчне цене, а тиме и збирна цена које је Понуђач навео у својој понуди и
и које су одређене одлуком о додели уговора бр._______________ од
_________2019. године су фиксне и неће се мењати током трајања целог
уговорног периода.

Члан 3.
Добра која су предмет овог Уговора Наручилац ће Понуђачу платити у
законском року до 45 дана по испостављеним регистрованим фактурама и по
потписаном примопредајном записнику о испорученим и уграђеним добрима која
су предмет ове јавне набавке.

Рок за испоруку и уградњу
Члан 4.
Рок испоруке добара и уградње истих не може бити дужи од 20 радних дана
од дана закључења уговора.

Обавезе Наручиоца
Члан 5.
Наручилац се обавезује да обезбеди средства за финансирање у роковима
предвиђеним Уговором.

Обавезе Понуђача
Члан 6.
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Понуђач се обавезује да ће испоруку и уградњу добара која су предмет
бовог уговора извршити благовремено и квалитетно, у складу са правилима
струке, стандардима и нормативима и са пажњом доброг понуђача.
Понуђач је обавезан да обезбеди сав потребан материјал, одговарајућу
радну снагу и сву потребну опрему, у складу са Понудом.
Понуђач је дужан да поступи по свим примедбама и захтевима Наручиоца
датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне
ситуације, изврши поправку или замену опреме.

Место испоруке и уградње добара
Члан 7.
Место испоруке у Дому за старе и пензионере Кула у објектима у Кули у,
адреса М.Тита број 99 и објекту у Руском Крстуру, адреса Б.Кидрича број 66.

Уговорна казна

Члан 8.
Ако Понуђач не заврши све уговорене обавезе у року одређеном у члану 4.
овог уговора, дужан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу уговорну
казну у износу од 1 промила од укупне уговорене вредности без ПДВ-а из члана
2. овог Уговора.
Укупна висина уговорне казне из претходног става може да износи највише
до 5 % без ПДВ-а од износа из члана 2. овог Уговора.

Средства обезбеђења испуњења обавеза

Члан 9.
Средства обезбеђења испуњења обавеза су две сопствене бланко
регистроване менице, менична овлашћења и картон депонованих потписа: за
добро извршење посла и за отклањање грешака у гарантном року.
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Понуђач се обавезује да у року од 2 дана од дана закључења уговора
Наручиоцу достави једну регистровану бланко сопствену меницуу висини од 10%
за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на
први позив.

Понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје и испостављања
регистроване фактуре преда Наручиоцу једну регистровану бланко сопствену
меницу у висини од 10% за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са
клаузулама: безусловна и платива на први позив.

Члан 10.
У случају да Понуђач не изврши своје обавезе у роковима и на начин
предвиђен уговором Наручилац ће поднети банци Понуђача на наплату
регистровану бланко меницу за добро извршење посла у вредности од 10%
уговорене цене без ПДВ-а.
У случају да Понуђач не изврши обавезу отклањања грешака које би могле
да умање могућност коришћења предмета уговора у гарантном року, Наручилац
ће поднети банци Извођача на наплату регистровану бланко меницу у вредности
од 10% уговорене цене без ПДВ-а за отклањање грешака у гарантном року.

Гаранција
Члан 11.
Гарантни рок за квалитет испоручених добара износи две (2) године од
примопредаје истих.

Члан 12.
Наручилац је дужан да, у току гарантног рока, у писменој форми
(рекламација) пријави недостатке чим установи исте, а најдуже у року од 30 дана
од дана када је недостатке утврдио.
Наручилац испуњава своју обавезу обавештавања даном када рекламацију
о недостатку пошаље на адресу Извођача, препорученом пошиљком.
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Наручилац је дужан да детаљно опише недостатак, да наведе какав захтев
по основу њега има према Понуђачу и у ком временском периоду захтева његово
отклањање.

Члан 13.
Понуђач се обавезује да ће наручиоца информисати о начину отклањања
рекламиране грешке и да ће с њим договорити термин за њено отклањање,
најкасније 48 сати након добијања рекламације од стране Наручиоца.

Примопредаја изведених радова
Члан 14.
За примопредају образоваће се комисија састављена од представника
Понуђача и Наручиоца, а решењем ће је образовати Наручилац.
Примопредаја се врши записнички.

Престанак уговора
Члан 15.
Наручилац може раскинути овај уговор ако Понуђач не буде извршио своје
уговорне обавезе.

Члан 16.
Понуђач може раскинути овај уговор ако Наручилац не буде могао да
изврши своје уговорне обавезе.

Завршне одредбе
Члан 17.
За све што није предвиђено овим Уговором, сходно ће се примењивати
одредбе Закона о облигационим односима и други прописи чије одредбе регулишу
питања која су предмет уговора и Закона о јавним набавкама.
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Члан 19.
Уговорне стране су сагласне да све спорове решавају споразумно. У случају
непостизања споразума, стварно и месно је надлежан суд по седишту Наручиоца.

Члан 20.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој
уговорној страни припада по 3 (три) примерка.

ПОНУЂАЧ

НАРУЧИЛАЦ

_____________________________

Дом за старе и пензионере Кула

(назив фирме)

______________________________

_____________________________

(име и презиме овлашћеног лица)

Сандра Бабић, директор

____________________________
(потпис овлашћеног лица)

(М.П.)

(М.П.)
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да
се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој
понуди.
Понуду доставити на адресу: Дома за старе и пензионере Кула, Маршала Тита 99,
25230 Куласа назнаком: ,,Понуда за јавну набавкудобара – опрема и монтажа
система видео надзора - у Дому за старе и пензионере Кула у објектима у
Кули у, адреса М.Тита број 99 и објекту у Руском Крстуру, адреса Б.Кидрича
број 66, ЈНМВ број 04/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
03.септембра 2019. године до 12 часова, без обзира на начин доставе.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде
према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац
ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће
навести датум и сат пријема понуде.
У складу са чланом 89. став 3. наручилац не дозвољава подношење електронске
понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде
подносити, сматраће се неблаговременом.Неблаговремену понуду наручилац ће
по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је
поднета неблаговремено.
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Понуда мора да садржи оверен и потписан:










Образац понуде (Образац 1);
Образац трошкова припреме понуде (Образац 2);
Образац структуре цене (Образац 3);
Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. ЗЈН (Образац 5);
Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку
јавне набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са
подизвођачем;
Потврда о извршеном обиласку локације (Образац 7);
Сагласност понуђача (Образац 8);
Модел уговора (Поглавље VI)

3. ПАРТИЈЕ
Јавна набавка није обликована у партије.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:Дом за старе и
пензионере Кула, М.Тита бр. 99, 25230 Кула, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара– опрема и монтажа система видео
надзора - у Дому за старе и пензионере Кула у објектима у Кули у, адреса
М.Тита број 99 и објекту у Руском Крстуру, адреса Б.Кидрича број 66, ЈНМВ
бр. 04/2019- НЕ ОТВАРАТИ“ или
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„Допуна понудеза јавну набавку добара– опрема и монтажа система видео
надзора - у Дому за старе и пензионере Кула у објектима у Кули у, адреса
М.Тита број 99 и објекту у Руском Крстуру, адреса Б.Кидрича број 66,ЈНМВ
бр. 04/2019- НЕ ОТВАРАТИ“или
„Опозив понудеза јавну набавку добара– опрема и монтажа система видео
надзора - у Дому за старе и пензионере Кула у објектима у Кули у, адреса
М.Тита број 99 и објекту у Руском Крстуру, адреса Б.Кидрича број 66,ЈНМВ
бр. 04/2019- НЕ ОТВАРАТИ“ или
„Измена и допуна понуде за набавку добара– опрема и монтажа система
видео надзора - у Дому за старе и пензионере Кула у објектима у Кули у,
адреса М.Тита број 99 и објекту у Руском Крстуру, адреса Б.Кидрича број
66,ЈНМВ бр. 04/2019- НЕ ОТВАРАТИ“
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу V ове конкурсне документације),
понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду
самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(Образац 1. у поглављу V ове конкурсне документације)наведе да понуду подноси
са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити
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подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који
ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о
јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IIIконкурсне документације, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу V ове конкурсне
документације).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују
на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81.ст. 4. тач.
1)и 2) ЗЈН и то податке о:


члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављуIII овеконкурсне документације, у складу са Упутством како
се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне
документације).
Понуђачи из
наручиоцу.

групе

понуђача

одговарају

неограничено

солидарно

према
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Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈН.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају
задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Добра која су предмет овог Уговора Наручилац ће Понуђачу платити у
законском року до 45 дана по испостављеним регистрованим фактурама и по
потписаномпримопредајном записнику о испорученим и уграђеним добрима која
су предмет ове јавне набавке.
Рок испоруке добара и уградње истих не може бити дужи од 10 радних дана
од дана закључења уговора.
Средства обезбеђења испуњења обавеза - две сопствене бланко
регистроване менице, менична овлашћења и картон депонованих потписа: за
добро извршење посла и за отклањање грешака у гарантном року.

Понуђач се обавезује да у року од 2 дана од дана закључења уговора
Наручиоцу достави једну регистровану бланко сопствену меницуу висини од 10%
за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на
први позив.
Понуђач се обавезује да у тренуткузаписничке примопредаје,преда
Наручиоцу једну регистровану бланко сопствену меницу у висини од 10% за
отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и
платива на први позив.
У случају да Понуђач не изврши своје обавезе у роковима и на начин предвиђен
уговором Наручилац ће поднети банци Понуђача на наплату регистровану бланко
меницу за добро извршење посла у вредности од 10% уговорене цене без ПДВ-а.
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У случају да понуђач не изврши обавезу отклањања грешака које би могле
да умање могућност коришћења предмета уговора у гарантном року, Наручилац
ће поднети банци Понуђача на наплату регистровану бланко меницу у вредности
од 10% уговорене цене без ПДВ-а за отклањање грешака у гарантном року.

9.2. Захтев у погледу рока испоруке добара
Рок испоруке добара и уградње истих који су предмет овог уговора је 20
радних дана од дана закључења уговора.
9.3 Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати
понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност,са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на
додату вредност.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. ЗЈН.
У цену је урачуната цена предмета јавне набавке као и трошкови испоруке до
магацина Наручиоца.
Цена је фиксна и не може се мењати.
11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
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12. ДОДАТНЕ
ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу Општина
Кула, Комисија за јавну набавку, Лењинова 11,Кула или путем електронске поште
на e-mail: dsk.kula@gmail.com или факсом на број 025/728-150тражити од
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,
ЈНМВ бр. 04/2019.“
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда
и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. ЗЈН, и то:
-

путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране
наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца
или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила
достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди
пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то
неопходно као доказ да је извршено достављање.

13. 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.ЗЈН).
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Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац
ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
14. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.
15. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ
ЗАХТЕВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и
који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца
противно одредбама овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у
даљем тексту: Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском
поштом на e-mail: dsk.kula@gmail.com или факсом на број 025/728-150 или
препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца: Дом за старе и
пензионере Кула, М.Тита 99, 25230 Кула.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено.О поднетом
захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних
набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана
пријема захтева.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако
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је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац
захтева у складу са чланом 63.став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става,
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за
подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108.ЗЈН или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту
права је 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 понуда, а
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом
подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку
јавне набавке у складу са одредбама члана 150.овогЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овогЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту
Републичке комисије, у смислу члана 151.став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
52

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи
следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда
мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос
средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може
да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од
стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно
провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; Дом за старе и пензионере Кула; јавна набавка бр. 041/2019
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за
којег је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и
печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о
извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или
3.Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства
финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених
под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у
оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за
трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева

53

за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне
банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

16. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у
року од 5 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из
члана 149. Закона. У случају да је поднета само једна понуда наручилац може
закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у
складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став
2. тачка 5) Закона.
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