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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015), у даљем тексту ЗЈН и члана 2. Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о
покретању поступка јавне набавке број – 19/2019 од 17.04.2019. године и Решења о
образовању Комисије за јавну набавку број 20/2019 од 17.04.2019. године
припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку – извођење радова на проширењу постојећег
система за аутоматску детекцију, сигнализацију и дојаву пожара
Конкурсна документација садржи:
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.1

Подаци о наручиоцу:

Назив наручиоца

Универзитет у Београду –
Рударско-геолошки факултет

Седиште наручиоца

Ул.Ђушина бр.7, Београд

Интернет страница наручиоца

www.rgf.bg.ac.rs

ПИБ

100206244

Матични број

07045735

Шифра делатности

8542

1.2 Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном
поступку, у складу са Законом и Подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
1.3 Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке ОП број 03/19 је проширење
постојећег система за аутоматску детекцију, сигнализацију и дојаву пожара на објекту
Рударско-геолошког факултета.
1.4 Циљ поступка: Наручилац спроводи поступак јавне набавке у отвореном
поступку ради закључења Уговора о јавној набавци.
1.5 Контакт: Лица за контакт Наручиоца у вези са предметном набавком су
Снежана Филиповић, е-mail адреса: snezana.filipovic@ rgf.bg.ac.rs и
Слађана Ђокановић, е-mail адреса: dekan@ rgf.bg.ac.rs радним данима од 8 – 15
часова.
Контакт лице за обилазак места извршења радова: Душан Дувњак, моб. 060 346 4501
Поводом наступајућих празника Ускрса и Празника рада, Рударско-геолошки
факултет неће радити у периоду од 26. априла. до 02. маја 2019. године.
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1. Предмет јавне набавке, опис и ознака из општег речника набавки: Предмет
јавне набавке ОП број 03/19 је Проширење постојећег система за аутоматску детекцију,
сигнализацију и дојаву пожара на објекту Рударско-геолошког факултета.
Опис и ознака из општег речника набавки:
- 44480000 – Разна опрема за противпожарну заштиту;

2.2. Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
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3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА,
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,
РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
3.1 ВРСТА РАДОВА:
Проширење постојећег система за аутоматску детекцију, сигнализацију и дојаву
пожара – набавка опреме са радовима на уградњи.
3.2 ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Техничке карактеристике радова која су предмет ове јавне набавке дате су у
Поглављу 6.6 конкурсне документације.
3.3 КВАЛИТЕТ: Квалитет радова и уграђене опреме мора у потпуности
одговарати захтевима из техничке спецификације предметне јавне набавке.
3.4 ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА:
Јединичне цене исказане у понуди су цене Понуђача које обухватаају све
потребне припремне и завршне радове који обезбеђују квалитетан и у целости
завршен посао, као и све издатке за извођење и завршетак радова и то: опрему,
материјал, алат, режију, трошкове уградње, као и друге издатке по важећим
прописима за структуру цена.
Сви радови морају бити изведени и у потпуности завршени како је то
предвиђено техничком спецификацијом. Радови се морају изводити квалитетно,
правилно по техничким прописима и стандардима, са квалитетним материјалима и
стручном радном снагом за ову врсту радова.
Опрема и материјал који не одговарају техничким условима, прописима и
стандардима не смеју се уграђивати, а Понуђач је дужан да их уклони са
градилишта без икакве накнаде.
Уколико техничка спецификација није потпуна, Понуђач је дужан да
благовремено тражи допуну као и сва потребна тумачења. Евентуална неопходна
рушења или промене на већ изведеним
радовима које су последица
непростудираног Пројекта за извођење система за дојаву пожара на објекту РГФ-а
или неблаговременог захтева за додатним информацијама и упутствима за
извођење радова од Наручиоца, падају на терет Понуђача без права на накнаду
трошкова и продужетак рока за завршетак радова.
Извођач је дужан да, објекат преда очишћен од шута, као и да у току радова
одржава ред и чистоћу на градилишту.
Контрола извођења радова, праћење квалитета уграђене опреме и динамика
извођења радова ће се спроводити од стране стручног лица за вршење надзора, а
кога ће ангажовати Наручилац.
Обезбеђење гаранције квалитета и отклањање недостатака у гарантном року,
врши Понуђач у року дефинисаним у понуди.
3.5 РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА:
Рок за извођење радова је 90 календарских дана од дана увођења у посао, а по
потписаном уговору, на основу писаног захтева Наручиоца, према динамици коју
одреди Наручилац.
3.6 МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА:
Наручиоца - ул.Ђушина бр.7, Београд.

Место извршења радова је у седишту
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
4.1. Услови које понуђач мора да испуни да би могао да учествује у поступку јавне
набавке
4.1.1. Обавезни услови за учешће у поступку јавних набавки из члана 75. Закона
1.

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
(чл. 75. ст. 1. тач. 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 или давања мита,
кривично дело преваре; (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
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) Закона);
Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75.став
1. тач. 5) Закона).

3.

4.

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 нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона).

4.1.2. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона
6.

Финансијски
капацитет

Да је у периоду 12 месеци пре објављивања позива за подношење
понуда био непрестано ликвидан, тј. да није имао ниједан дан
неликвидности;

7.

Списак
изведених
радова

Списак изведених радова на урадњи система за аутоматску
детекцију, сигнализацију и дојаву пожара за период од последње
три године (2016. 2017. и 2018.) у укупном износу не мањем од
троструког износа понуде (без ПДВ-а), са износима, датумима и
листама наручилаца;

8.

Технички
капацитет

9.

Кадровски
капацитет

Да у моменту подношења понуде понуђач поседује потврду
произвођача понуђене опреме о оспособљености за испитивање
функционалности, одржавања и сервисирања опреме.
Да у моменту подношења понуде има најмање 10 (десет) лица
ангажованих (по основу радног односа, уговора о привременим и
повременим пословима, и сл), који ће учествовати у извршењу
предметне набавке и извршењу уговора, и то:
-минимум 1 дипломираног инжењера електротехнике са важећом
лиценцом 353 – издатом од стране Инжењерске коморе Србије;
-минимум 1 дипломираног инжењера електротехнике, са важећом
лиценцом 453 – издатом од стране Инжењерске коморе Србије;
-минимум 1 дипломираног инжењера електротехнике са
лиценцом Министарства унутрашњих послова за пројектовање и
извођење посебних система и мера заштите од пожара-Израда
пројеката стабилних система за дојаву пожара и извођење ових
система
-минимум 10 запослених са уврењем о положеном стручном
испиту из области заштите од пожара
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4.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1)
до 4)
4.2.1. Обавезни услови за учешће у поступку јавних набавки из члана 75. Закона
1.

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
(чл. 75. ст. 1. тач. 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 или давања мита,
кривично дело преваре; (чл. 75. ст. 1. тач. 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; (чл. 75. ст.
1. тач. 4) Закона);
Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75.став
1. тач. 5) Закона).
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 нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона).

4.

5.

Напомена: Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави доказ о испуњености
обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона (услови под редним бројем 1, 2,
3. и 4. дела 4.2.1. Конкурсне документације.
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4.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове
испуњавају заједно.
4.3.1. Обавезни услови за учешће у поступку јавних набавки из члана 75. Закона
1.

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
(чл. 75. ст. 1. тач. 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 или давања мита,
кривично дело преваре; (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
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) Закона);

3.

4.

Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75.став
1. тач. 5) Закона).

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 нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона).
4.3.2. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона
5.

4.

Финансијски
капацитет

Да је у периоду 12 месеци пре објављивања позива за подношење
понуда био непрестано ликвидан, тј. да није имао ниједан дан
неликвидности;

5.

Списак
изведених
радова

Списак изведених радова на урадњи система за аутоматску
детекцију, сигнализацију и дојаву пожара, за период од последње
три године (2016, 2017. и 2018.) у укупном износу не мањем од
троструког износа понуде (без ПДВ-а), са износима, датумима и
листама наручилаца;

7.

Технички
капацитет

8.

Кадровски
капацитет

Да у моменту подношења понуде понуђач поседује потврду
произвођача понуђене опреме о оспособљености за испитивање
функционалности, одржавања и сервисирања опреме.
Да у моменту подношења понуде има најмање 10 (десет) лица
ангажованих (по основу радног односа, уговора о привременим и
повременим пословима, и сл), који ће учествовати у извршењу
предметне набавке и извршењу уговора, и то:
-минимум 1 дипломираног инжењера електротехнике са важећом
лиценцом 353 – издатом од стране Инжењерске коморе Србије;
-минимум 1 дипломираног инжењера електротехнике, са важећом
лиценцом 453 – издатом од стране Инжењерске коморе Србије;
-минимум 1 дипломираног инжењера електротехнике са
лиценцом Министарства унутрашњих послова за пројектовање и
извођење посебних система и мера заштите од пожара-Израда
пројеката стабилних система за дојаву пожара и извођење ових
система
-минимум 10 запослених са уврењем о положеном стручном
испиту из области заштите од пожара
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4.4. Упутство како се доказује испуњеност услова
4.4.1. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавних набавки у складу са
чланом 77. Закона (из чл.75. Закона), понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1.

Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – Доказ: Извод из Агенције за привредне регистре,
односно извод из регистра надлежног Привредног суда;

2.

Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона – 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; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није
осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети
према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико
понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

3.

Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона – Доказ: Уверење Пореске управе Министарства
финансија и привреде 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 Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку
приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

4.
5.

Услов из чл. 75.став 1. тач. 5) Закона – Доказ: Копија Решења Министарства унутрашњих
послова за израду пројеката и извођење стабилних система за дојаву пожара
Услов из чл. 75. ст. 2. Закона - Доказ: Изјава о поштовању обавеза 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, која је саставни део конкурсне документације (Поглавље
10.Конкурсне документације).
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4.4.2. Испуњеност додатних услова за учешће у поступку јавне набавке у складу са
чланом 77. Закона (из чл.76. Закона), понуђач доказује достављањем следећих доказа:
6.

Финансијски
капацитет

Достављањем потврде о броју дана неликвидности за период
12 месеци пре објављивања позива за подношење понуда на
Порталу ЈН;

7.

Списак изведених
радова

Списак изведених радова на уградњи система за аутоматску
детекцију, сигнализацију и дојаву пожара за период од
последње три године (2016, 2017. и 2018.) у укупном износу не
мањем од троструког износа понуде (без ПДВ-а), са износима,
датумима и листама наручилаца:
- Образац Потврда за референце
- Копија прве и последње стране окончане ситуације или
обрачунске ситуације.

8.

Технички
капацитет

Достављање копије потврде произвођача опреме за
испитивање функционалности, одржавања и сервисирања
уграђене опреме.

9.

Кадровски
капацитет

Образац изјаве о испуњености кадровског капацитета морају
бити на меморандуму понуђача, оверени печатом и потписани
од стране одговорног лица понуђача са прилозима;
Фотокопије уговора о раду, уговора о привременим и
повременим пословима или други уговор о радном
ангажовању на извођењу радова који су предмет ове јавне
набавке и фотокопије потврде о поднетој пријави, промени,
одјави на обавезно социјално осигурање за сва лица
наведена у изјави;
-Фотокопије захтеваних важећих лиценци издатих од стране
Инжењерске коморе Србије са потврдама о њиховом
важењу и потврдом ИК Србије да је на дан издавања
потврде измирио обавезу плаћања чланарине, као и да му
одлуком Суда части издата лиценца није одузета;
-Фотокопије уверења о положеном стручном испиту
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ОБРАЗАЦ - ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ
Назив наручиоца:

_______________________________________

Седиште: _______________________________________________
Матични број:

__________________________________________

Порески идентификациони број: ____________________________
Телефон:

____________________________________________

На основу члана 77. став 2. тачка 1. Закона о јавним набавкама наручиоц издаје
ПОТВРДУ
да је понуђач/ извођач ___________________________________________________
назив и седиште понуђача/ извођача
у предходне три године (2016.,2017. и 2018.) наручиоцу извео радове на набавци и
уградњи система за аутоматску детекцију, сигнализацију и дојаву пожара, а који су
предмет ове јавне набавке, у укупној вредности од
Укупна вредност (Без ПДВ-а)
у 2016. години

_____________________________

Укупна вредност (Без ПДВ-а)
у 2017. години

_____________________________

Укупна вредност (Без ПДВ-а)
у 2018. години

_____________________________

Укупно: ___________________________________
Потврда се издаје на захтев понуђача
______________________________________________
ради учешћа у поступку јавне набавке радова на Проширењу постојећег система за
аутоматску детекцију, сигнализацију и дојаву пожара на објекту Рударско-геолошког
факултета, наручиоца Универзитет у Београду – Рударско-геолошки факултет и у
друге сврхе се не може користити.
Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни:
Место:
Датум:
инвеститора/наручиоца

М.П.

Овлашћено лице
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Уколико понуду подноси група понуђача Понуђач је дужан да за сваког члана
групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4).
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико Понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона.
Наведене доказе о испуњености услова Понуђач може доставити у виду
неоверених копија, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да
тражи од Понуђача, чија је понуда на основу извештаја 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 пет дана,
не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне
регистре не морају да доставе доказ из чл. 75.ст.1.тач.1) Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за
привредне регистре.
Лица која су уписана у Регистар понуђача нису дужна да приликом подношења
понуде доказују испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке,
прописане чланом 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, будући да се од
01. септембра 2013. године, примењује Правилник о садржини Регистра понуђача и
документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача („Службени гласник
РС, број 75/2013).
Наручилац ће на интернет страници Агенције за привредне регистре да провери да
ли је лице које поднесе понуду уписано у регистар понуђача. Понуђач ће у својој
понуди јасно навести да се налази у регистру понуђача.
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.
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.
5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
5.1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена
Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документа који
се достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно
на страном језику, морају бити преведени на српски језик и оверени од стране
овлашћеног судског тумача.
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5.2. Начин на који понуда мора да буде сачињена
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу Понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти/кутији је потребно
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Рударско-геолошки факултет, Ђушина 7, Београд, са
назнаком:
„Понуда за јавну набавку радова на проширењу постојећег система за
аутоматску детекцију, сигнализацију и дојаву пожара ОП број 03/19 - НЕ
ОТВАРАЈ"
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније
до 03.06.2019. године, до 1100 часова, у Архиви факултета, канцеларија 108.
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 наручулац ће
понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести
датум и сат пријема понуде.
Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену
понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Пожељно је да сва документа, достављена уз понуду буду повезана траком и
запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
Јавно отварање понуда одржаће се 03.06.2019. године, у 1130 часова, у
просторијама деканата Рударско-геолошког факултета, Ђушина бр.7, Београд.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У
поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници
Понуђача.
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници Понуђача, који ће
присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да Наручиоцу предају оверено
овлашћење, на основу којег ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног
отварања понуда.
5.3. Понуда мора да садржи:
- Образац понуде, попуњен, потписан и печатом оверен (поглавље 6. у конкурсној
документацији);
- Доказе о испуњености услова у складу са чланом 77. Закона (из чл.75. и 76. Закона),
наведене у Упутству како се доказује испуњеност услова (поглавље 4. у конкурсној
документацији);
- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке - уколико понуду подноси група понуђача;
- Модел уговора - Понуђач ће модел уговора попунити у складу са понудом, потписати
и печатом оверити чиме потврђује да је сагласан са предлогом модела уговора
(поглавље 7.у конкурсној документацији);
- Техничку спецификацију радова са структуром понуђене цене, упутством како да се
попуни, попуњена, потписана и печатом оверена (поглавље 6. у конкурсној
документацији);
12

- Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде са пратећом
документацијом (поглавље 5.13. у конкурсној документацији);
- Образац изјаве о независној понуди који мора бити потписан и оверен печатом, дате
под материјалном и кривичном одговорношћу (поглавље 9. у конкурсној
документацији);
- Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама који мора
бити потписани и оверени печатом, дате под материјалном и кривичном одговорношћу
(поглавље 10. у конкурсној документацији);
- Образац изјаве о средству финансијског обезбеђења за добро извршење посла
попуњен, потписан и печатом оверен (поглавље 11. у конкурсној документацији);
- Образац изјаве о средству финансијског обезбеђења за отклањање грешака у
гарантном року, потписан и печатом оверен (поглавље 12. у конкурсној документацији);
- Образац трошкова припреме понуде, потписан и печатом оверен (поглавље 8. у
конкурсној документацији).
- Образац изјаве о обиласку објекта, упознавањем са стањем и обимом радова,
попуњен, потписан и печатом оверен (поглавље 13. у конкурсној документацији);
- Изјава понуђача на меморандуму о одговорном извођачу који ће бити именован за
извођење радова у предметној јавној набавци;
Докази тражени тачком 6.6. конкурсне документације (каталог произвођача, потврда
произвођача, изјаве и сл): неће се прихватати техничке карактеристике понуђених
добара које је сачинио, потписaо и оверио понуђач, осим ако је понуђач истовремено и
произвођач.
Напомена: Ако се из достављене документације не могу утврдити све захтеване
техничке карактеристике, наручилац задржава право да од понуђача захтева додатна
објашњења, уз достављање одговарајућег доказа издатог од произвођача.
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов
саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и
печатом оверава.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи
да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из
групе који ће попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној
документацији - не односи се на обрасце који подразумевају давање изјава под
материјалном и кривичном одговорношћу (поглавље 9. у конкурсној документацији Образац изјаве о независној понуди, поглавље 10. у конкурсној документацији Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама).
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање
изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (поглавље 9. у конкурсној
документацији) - Образац изјаве о независној понуди, (поглавље 10. у конкурсној
документацији) - Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним
набавкама), достављају се за сваког учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од
учесника у заједничкој понуди потписује и печатом оверава образац који се на њега
односи.
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом
оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају
давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба
дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде
сагласно чл. 81. Закона.
5.4. Партије
Предметна набавка није обликована по партијама.
13

5.5. Понуда са варијантама
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5.6. 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 Рударско-геолошки
факултет, Ђушина 7, Београд:
„Измена понуде за јавну набавку радова на проширењу постојећег система за
аутоматску детекцију, сигнализацију и дојаву пожара ОП број 03/19 – НЕ ОТВАРАТИ“
или
„Допуна понуде за јавну набавку радова на проширењу постојећег система за
аутоматску детекцију, сигнализацију и дојаву пожара ОП број 03/19 - НЕ ОТВАРАТИ“
или
„Опозив понуде за јавну набавку радова на проширењу постојећег система за
аутоматску детекцију, сигнализацију и дојаву пожара ОП број 03/19 - НЕ ОТВАРАТИ“
или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова на проширењу постојећег
система за аутоматску детекцију, сигнализацију и дојаву пожара ОП број 03/19 - 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.
5.7.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 Обрасцу понуде, Понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
5.8. Понуда са подизвођачем
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље број 6. у конкурсној документацији) наведе да понуду подноси са
подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а
који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова (поглавље број 4. у конкурсној документацији).
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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.
Уколико понуђач достави понуду са подизвођачем, наручилац не предвиђа
могућност преноса доспелих потраживања директно подизвођачу, за део набавке која
се извршава преко тог подизвођача.
5.9.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) до
6) Закона и то податке о:
члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
понуђачу који ће издати рачун;
рачуну на који ће бити извршено плаћање;
обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи опште податке о сваком учеснику из групе
понуђача. (поглавље број 6. у конкурсној документацији).
Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се
потписују и печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом,
(поглавље 5. у конкурсној документацији).
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу 4. конкурсне документације, 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.
5.10. Захтеви у погледу погледу начина, рока и услова плаћања, места и рока
испоруке, рока важења понуде као и друге околности од којих зависи
прихватљивост понуде
Рок за плаћање не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана од дана
службеног пријема рачуна, у складу са Законом о роковима измирења новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12), у року
који понуђач наведе у обрасцу понуде и Моделу уговора, рачунајући од дана уредно
примљене фактуре за изведене радове. Авансно плаћање је искључено.
Начин плаћања: Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача, у року који
понуђач наведе у обрасцу понуде и Моделу уговора.
Рок за извођење радова: Понуђач се обавезује да уговорене радове изведе у
року максимално до 90 календарских дана од дана увођења у посао, а по потписаном
уговору, на основу писаног захтева Наручиоца, према динамици коју одреди
Наручилац.
Место извођења радова: Универзитет у Београду – Рударско-геолошки факултет,
ул.Ђушина бр.7, Београд.
Рок важења понуде: обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 60
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(шездесет) дана од дана отварања понуде.
5.11. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди
Цена у понуди се исказује у динарима, са и без ПДВ–а.
Понуђене цене су фиксне током рока важења уговора и не могу се мењати. Цену
треба формирати тако да обухвати све трошкове које понуђач има у предметној
набавци, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату
вредност.
Плаћање ће се вршити на основу рачуна који издаје понуђач у свему и на начин и
условима утврђеним уговором.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона, односно тражиће образложење свих њених саставних
делова које сматра меродавним.
5.12. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл, а који су везани за извршење уговора о јавној
набавци

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи
Министарства финансија.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне
средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
5.13. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима
обезбеђења испуњења обавеза понуђача
5.13.1. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде
Понуђач је дужан да у понуди достави на име средстава финансијског
обезбеђења за озбиљност понуде, сопствену бланко меницу, уредно потписану од
стране лица овлашћеног за заступање, оверену печатом и евидентирану у Регистру
меница и овлашћења Народне банке Србије, са датумом издавања после
објављивања позива за подношење понуда, без жираната у корист Наручиоца, са
меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а,
са клаузулом „без протеста" и „по виђењу", као и картон депонованих потписа.
Рок важења менице је 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.
5.13.2. Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла
Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да приликом потписивања
уговора, на име средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла,
достави уредно потписану од стране лица овлашћеног за заступање сопствену бланко
меницу, оверену печатом и евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне
банке Србије, са датумом издавања после објављивања позива за подношење понуда,
без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од
10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста" и „по виђењу",
као и картон депонованих потписа.
Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана
истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.
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5.13.3. Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у
гарантном року
Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да приликом примопредаје
радова, на име средстава финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у
гарантном року, достави уредно потписану од стране лица овлашћеног за заступање,
оверену печатом и евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке
Србије, сопствену бланко меницу, са датумом издавања после објављивања позива за
подношење понуда без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за
попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без
протеста" и „по виђењу", као и картон депонованих потписа.
Меница за отклањање недостатака у гарантном року мора да важи још 30
(тридесет) дана од дана истека уговореног гарантног рока.
5.14. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на
располагање, укључујући и њихове подизвођаче
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља
на располагање.
5.15. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана
пре истека рока за подношење понуда.
Наручилац ће, заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,
одговор доставити у писаном облику поштом и истовремено ће ту информацију
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 – ОП број 03/19
", на неки од следећи начина:
- путем поште на адресу наручиоца: Рударско-геолошки факултет, ул.Ђушина 7,
Београд.
- факсом на број 011/3235-539;
електронским
путем
на
адресу:
snezana.filipovic@rgf.bg.ac.rs
и
dekan@rgf.bg.ac.rs
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. Закона.
5.16. 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 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.
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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.
5.17. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу
којих се додељује уговор и методологија:
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена".
5.18. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу
уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истим бројем бодова:
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће
доделити уговор оном понуђачу који понуди дужи рок плаћања.
5.19. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде (Образац изјаве из поглавља 10. у конкурсној документацији.).
5.20. 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.
5.21. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу
непосредно - предајом у писарници наручиоца, или поштом препоручено са
повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне
набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом 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, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека
рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У случају подношења
захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за
заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.
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.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике
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Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара на број жиро рачуна: 84030678845-06, позив на број – број или ознака јавне набавке, сврха уплате: ЗЗП, назив
Наручиоца и број или ознака јавне набавке.
Упутство за уплату таксе са свим осталим детаљима о начину уплате може се
пронаћи на сајту Комисије за заштиту права Понуђача у посутпцима јавних набавки
www.kjn.gov.rs , или кликом на следећи линк: Уплата таксе из Републике Србије.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -167. Закона.
5.22. Рок у којем ће уговор бити закључен
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор
у року од 10 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из
члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2.
тачка 5) Закона.
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6.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. _____________ од _______________ за јавну набавку радова на
проширењу постојећег система за аутоматску детекцију, сигнализацију и дојаву пожара,
ОП број 03/19:
6.1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (емаил):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Величина
обвезника
(понуђача)
утврђена на основу података из
финансијских извештаја за претходну
годину (заокружити)
Лице овлашћено за потписивање
уговора

Микро
Средње

Мало
Велико

6.2. 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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6.3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1) Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:
2) Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу" попуњавају само они понуђачи који
подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
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6.4. ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1) Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2) Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3) Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попуњавају само они
понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у
заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени
образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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6.5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
Извођење радова на проширењу постојећег система за аутоматску детекцију,
сигнализацију и дојаву пожара на објекту Рударско-геолошког факултета, у свему
према техничкој спецификацији, ЈН ОП број 03/19

Укупна понуђена цена без ПДВ-а је _____________________динара.
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом је_____________________динара.
Начин плаћања и рок за плаћање: вирмански, на рачун понуђача, __________ дана
од дана пријема исправно сачињеног рачуна за изведене радове (минимални рок
плаћања је 15 дана а максимални 45 дана).
Гарантни рок за изведене радове и уграђену опрему је _____________година (мин
2 године).
Рок за извођење радова је ________________
(максимално 90 календарских дана).

дана од дана увођења у посао

Рок важења понуде је ________ дана од дана отварања понуда (рок не може бити
краћи од 60 дана).
Место извођења радова је у седишту факултета: Универзитет у Београду –
Рударско-геолошки факултет, Ђушина бр.7,Београд.
У ____________________

Дана: ________________

Потпис овлашћеног лица

М.П.

____________________

Важне напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, 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.
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6.6.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Проширење постојећег система за аутоматску детекцију, сигнализацију и дојаву
пожара у објекту Рударско-геолошки факултет у Београду
Опис постојећег система: У објекту постоји централни уређај за детекцију и дојаву
пожара типа Siemens Sinteso FC2060 у портирници у приземљу, аутоматски оптички
детектори пожара типа Siemens FDO221 који су уграђени у левом крилу у приземљу
објекта, као и ручни детектори типа Siemens FDM221 и сирене типа Siemens ROLP/R/S.
Потребно је проширити постојећи систем према Спецификацији тако да понуђена опрема
буде компатибилна са уграђеном, односно да буде интегрисана у постојећи систем:
Спецификација
Р.бр.

A

1.

Опис позиције

Ј.мере

Количина

Јединична
цена
(без ПДВ)

Укупна
Цена
(без ПДВ)

Произв. и
тех.каракте.
опреме

ПРОШИРЕЊЕ СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА
Оптички адресабилни детектор
пожара широког спектра са
анализом пожарних параметара
и аутоматском компензацијом
штетних
утицаја.
Детектор
поседује
опто-електронску
комору за детекцију тамних и
светлих димних честица са
повећаним имунитетом према
лажним алармима. Детектор је
отпоран на стандардне сметње
које се могу јавити (прашина,
влакна,
инсекти,
влажност,
кондензација,
ЕМ
утицаји,
корозивне
паре,
вибрације,
удари и сл.). Детектор поседује
алармни индикатор видљив у у
кругу од 360º као и уграђени
изолатор линије од кратког споја
и прекида. Има радни напон од
ком
450
12 ~ 33 VDC, температурни
радни опсег од -10°C ~ +60°C,
дозвољену влажност ваздуха
95 % рел. Детектор мора да
поседује
исправу
о
усаглашености која потврђује
испуњеност
услова
према
Правилнику о електромагнетској
компатибилности („Сл.гласник
РС“ бр.25/2016) ), а испитује се
према СРПС ЕN 61000-6-3,
СРПС ЕN 50130-4 и СРПС
ЕN50581. Такође, неопходно је
да поседује Сертификат о
испуњености услова стандарда
СРПС ЕN54-7 и СРПС ЕN54-17.
Тип
FDO221,
произвођача
Сиеменс или еквивалентан.
Испорука и уградња.
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2.

3.

Термички детектор пожара са
анализом пожарних параметара
преко детекторских алгоритама
(ДА)
и
аутоматском
компензацијом штетних утицаја.
Детектор
је
отпоран
на
стандардне сметње које се могу
јавити
(прашина,
влакна,
инсекти,
влажност,
кондензација,
ЕМ
утицаји,
корозивне
паре,
вибрације,
удари и сл.). Поседује 2
редундантна
температурна
сензора тако да се може
употребити
било
као
термодиференцијални било као
термомаксимални.
Ради
на
принципу мерења температуре
амбијента и температуре у
кућишту, тако да се повећање
температуре
амбијента
детектује
правовремено,
у
складу са алгоритмом. Детектор
поседује алармни индикатор
видљив у кругу од 360º као и
уграђени изолатор линије од
кратког
споја
и
прекида.Детектор се адресира и
подешава
са
централног
уређаја,
и
сви
детектори
користе исти тип подножја.
Радна температура детектора је
-10... +50 °C или -10... +70 °C у
зависности од подешавања.
Категорија заштите је IP43 (IP54
са додацима). Детектор мора да
поседује
исправу
о
усаглашености која потврђује
испуњеност
услова
према
Правилнику о електромагнетској
компатибилности („Сл.гласник
РС“ бр.25/2016) ), а испитује се
према СРПС ЕN 61000-6-3,
СРПС ЕN 50130-4 и СРПС
ЕN50581. Такође, неопходно је
да поседује Сертификат о
испуњености услова стандарда
СРПС ЕN54-5 и СРПС ЕN54-17.
Тип
FDT221,
произвођача
Сиеменс или еквивалентан.
Испорука и уградња.
Подножје
адресабилног
детектора
израђено
од
синтетичког
материјала
отпорног на ударце, вибрације и
огреботине са терминалним
контактима без завртања. Боја
подножја чисто бела, РАЛ 9010.
Тип
FDB222
произвођача
Сиеменс или еквивалентан.
Испорука и уградња.

ком

25

ком

475

25

4.

5.

6.

7.

8.

Додатно подножје за надградњу.
Тип
FDB291
произвођача
Сиеменс. Испорука и уградња.
Паралелни индикатор пожара.
Поседује модеран раван дизајн,
повезивање са терминалима
без шрафова, димензије 62 x
37 x 24 мм. Тип FDAI91,
произвођача
Сиеменс
или
еквивалентан.
Испорука
и
уградња.
Натписна
плочица
типа
FDBZ291 произвођача Сиеменс
или еквивалентан
Адресабилни
ручни
јављач
пожара
са
директном
активацијом
за
унутрашњу
монтажу. . У јављач је уграђен
изолатор линије од кратког споја
и прекида. Радни напон 12 ~ 33
VDC. Потрошња: .200 μА.
Температурни опсег(радни) 25°C ~ +70°C. Дозвољена
влажност ваздуха 95 % рел.
Боја црвена IP 44 заштита.
Ручни јављач пожара мора да
поседује
исправу
о
усаглашености која потврђује
испуњеност
услова
према
Правилнику о електромагнетској
компатибилности („Сл.гласник
РС“ бр.25/2016) ) а испитује се
према СРПС ЕN 61000-6-3:2007,
СРПС ЕN 50130-4:2011 и СРПС
ЕN50581-1:2012.
Такође,
неопходно је
да поседује
Сертификат
да
опрема
испуњава услове стандарда
СРПС ЕN54-11 и СРПС ЕN5417. Тип FDM221 произвођача
Сиеменс или еквивалентан.
Испорука и уградња.
Линеарни детектор дима, за
растојања 30 - 65 метара.
Састоји се из предајника и
пријемника, и ради на принципу
слабљења светлости услед
присуства
дима.
Радна
температура детектора је -25...
+60 °C. Категорија заштите је
IP65. Линеарни детектор дима
мора да поседује исправу о
усаглашености која потврђује
испуњеност
услова
према
Правилнику о електромагнетској
компатибилности („Сл.гласник
РС“ бр.25/2016) ) а испитује се
према СРПС ЕN 61000-6-3,
СРПС ЕN 50130-4 и СРПС
ЕN50581-1. Такође, неопходно
је да поседује Сертификат о
испуњености услова стандарда

ком

457

ком

9

ком

535

ком

35

ком

3
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9.

10.

11.

СРПС ЕN54-12 и СРПС ЕN5417.
Тип
FDL
241
са
рефлектором
за
средња
растојања
DLR1192
произвођача
Сиеменс
или
еквивалентан.
Испорука
и
уградња.
Сирена црвене боје, са јачином
звука до 102dB. IP4 заштита.
Радна температура од -25°C до
+70°C. Сирена
мора да
поседују
исправу
о
усаглашености која потврђује
испуњеност
услова
према
Правилнику о електромагнетској
компатибилности („Сл.гласник
РС“ бр.25/2016) ), а испитује се
према СРПС ЕN 61000-6-3 и
СРПС ЕN 50130-4. Такође,
неопходно је да сирена поседује
Сертификат
о
испуњености
услова стандарда СРПС ЕN543. Тип ROLP/R/S произвођача
Сиеменс или еквивалентан.
Испорука и уградња
Инсталациони бежалогени кабл,
тип JH(St)H 2x2x0.8mm, са
побољшаним особинама у току
горења, који се полаже у HF
каналице/црево или ПНК регал.
Кабл треба да поседују исправе
о усаглашености, које потврђују
испуњеност
услова
према
Правилнику
о
електричној
опреми намењеној за употребу
у оквиру одређених граница
напона
(„Сл.гласник
РС,
бр.25/2016), а испитује се у
складу са СРПС ЕN 60332,
СРПС ЕN 50525, IEC 61034 и
СРПС ЕN 60754-2. Испорука и
полагање.
Инсталациони бежалогени кабл
тип LiHCH 3x1.5мм2 FE180/Е90
кабл
са
побољшаним
особинама у току горења и који
задржава функцију у пожару
номиналне ватро-отпорности 90
минута, који треба да поседује
исправу о усаглашености, која
потврђује испуњеност услова
према
Правилнику
о
електричној опреми намењеној
за употребу у оквиру одређених
граница напона („Сл.гласник РС,
бр.25/2016), а испитује се у
складу са СРПС ЕN 60332,
СРПС ЕN 50525, IEC61034,
СРПС ЕN 60754-2 и DIN4102
Т12. Испорука и полагање.

ком

27

м

6700

м

990
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12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

Ребрасто црево бежалогено фи
16мм. Црево треба да поседује
исправу о усаглашености, која
потврђује испуњеност услова
према
Правилнику
о
електричној опреми намењеној
за употребу у оквиру одређених
граница напона („Сл.гласник РС,
бр.25/2016), а испитује се у
складу са СРПС ЕN 60332,
СРПС ЕN 61386-1 и СРПС ЕN
61386-2-1.
Испорука
и
полагање.
Безхалогене
кабловске
каналице димензија 20x20 мм.
Каналица треба да поседује
исправу о усаглашености, која
потврђује испуњеност услова
према
Правилнику
о
електричној опреми намењеној
за употребу у оквиру одређених
граница напона („Сл.гласник РС,
бр.25/2016), а испитује се у
складу са СРПС ЕN 60332,
СРПС ЕN 61386-1 и СРПС ЕN
61386-2-1Испорука и полагање
Перфорирани носач каблова
ширине 100мм и висине мин.
50мм, са свим потребним
елементима за монтажу на
плафон, спајање, скретање и
рачвање. Испорука и уградња
Обујмице
које
задржавају
функцију у пожару 90 мин чија је
отпорност
према
пожару
испитана према СРПС ISO834
(1994) и DIN4102 Т12, хладно
поцинкован челик, 15xNYМ3x1.5
за назидну или плафонску
монтажу
за
вођење
ватроотпорних
каблова,
за
причвршћивање каблова са
побољшаним особинама у току
горења
и
који
задржава
функцију у пожару номиналне
ватро-отпорности 90 минута.
Монтира се са одговарајућим
вијком. Монтажа на 30 цм.
Испорука и уградња.
Противпожарна
смеса
за
заптивање отвора за пролаз
инсталација као и премазивање
каблова у дужини од 1 метар са
обе стране продора. Испитана
према СРПС ИСО 834 (1994).
Испорука и уградња.
Ситан
и
неспецифициран
материјал.
Бушење рупа за пролаз каблова
дебљине веће од 65цм

м

300

м

3620

м

700

пауш.

1

пауш.

1

пауш.

1

ком.

190

28

19.

20.

21.

Функционално
испитивање
петље и означавање детектора
након завршетка радова.
Пуштање
система
у
рад.
Позиција
обухвата:
проверу исправности изведене
инсталације,
монтираних
и
повезаних
подножја,
програмирање
централе,
функционално
испитивање,
пробни рад и пуштање у рад,
примопредају и састављање
записника о исправности и
функционалном испитивању
Пројекат изведеног објекта.

пауш.

1

пауш.

1

пауш.

1
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а :
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7. МОДЕЛ УГОВОРА

1.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
из Београда, ул. Ђушина бр.7
кога заступа Проф.Др Зоран Глигорић, декан
(у даљем тексту: Наручилац)
матични број: 07045735
шифра делатности: 8542
П И Б: 100206244

2.

______________________________ ,
из ______________ , ул. ________________ бр. ____
кога заступа _________________________________
(у даљем тексту: Понуђач)
матични број: ______________
шифра делатности: ______________
П И Б: ______________

Са Понуђачима из групе Понуђача или са Подизвођачима:
а) _______________________________________________________
б) _______________________________________________________
Члан 1.
Уговорне стране констатују:
- да је Наручилац на основу чл. 32, 52. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, брoj 124/12, 14/15 и 68/15 -у даљем тексту: Закон), на основу
позива за подношење понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и интернет
страници Наручиоца дана 25.04.2019. године, спровео поступак јавне набавке за радове
на проширењу постојећег система за аутоматску детекцију, сигнализацију и дојаву пожара
објекта Рударско-геолошког факултета, ОП број 03/19, у отвореном поступку;
- да је Понуђач доставио понуду бр. ____________ од ___________ године која у
потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације, налази се у
прилогу овог Уговора и саставни је део овог Уговора;
- да је Наручилац у складу са Извештајем о стручној оцени понуда изабрао
понуду Понуђача, као најповољнију.
Члан 2.
Предмет овог уговора је набавка радова на проширењу постојећег система за
аутоматску детекцију, сигнализацију и дојаву пожара на објекту Рударско-геолошког
факултета са набавком опреме.
Члан 3.
Уговорне стране су се споразумеле да је укупна вредност радова из
члана 2. овог Уговора утврђена у складу са јединичним ценама из усвојене понуде
Понуђача у износу од ______________________ динара, без обрачунатог пореза на
додату вредност.
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Трошкове ПДВ-а сноси Наручилац.
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати у току трајања
овог Уговора.
Члан 4.
Извођење радова из члана 2. овог Уговора ће се вршити на објекту
Наручиоца, ул. Ђушина бр.7 у Београду.
Рок за завршење радова је _____________ календарских дана од дана
увођења у посао.
У случају доцње за завршетак радова Понуђач је дужан да плати Наручиоцу
на име уговорне казне 0,5% од уговорене вредности радова, за сваки дан кашњења, а
максимум 10%.
Члан 5.
Уговорне стране су дужне да изврше квалитативну и квантитативну примопредају
уграђене ореме и изведених радова, о чему се води Записник који потписују
представник Наручиоца и представник Понуђача, а који се сачињава у два примерка
од којих свака уговорна страна задржава по један примерак.
Приликом примопредаје, представник Наручиоца је дужан да испоручену опрему и
изведене радове на уобичајени начин прегледа и да своје примедбе о видљивим
недостацима одмах саопшти Понуђачу.
Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који се није могао открити
уобичајеним прегледом, представник Купца је дужан да без одлагања о том
недостатку писменим путем обавести Понуђача.
У случају да је Понуђач знао или морао знати за недостатке, Наручилац има право да
се на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу да добра и услуге
прегледа, односно да благовремено обавести Понуђача о уоченом недостатку.
Члан 6.
У случајевима из члана 5. овог уговора Наручилац има право да захтева од
Понуђача да у року од 5 дана од дана пријема позива представника Наручиоца
испоручи и угради друго добро без недостатка или поново изврши услугу
(испуњење уговора).
Ако наручиоц не добије испуњење уговора у року из става 1. овог члана уговора
Наручиоц има право да раскине уговор, о чему писмено обавештава Понуђача.
Наручиоц може да раскине уговор и без остављања накнадног рока ако га је
Понуђач обавестио да неће да испуни уговор, односно када је очигледно да
Понуђач неће моћи да испуни уговор ни у накнадном року.
Члан 7.
Понуђач је у обавези да поступи по примедбама Надзорног органа кога именује
Наручилац, без посебне накнаде уколико су примедбе у складу са важећим прописима и
уговореним документима
Уколико у току извођења радова настану вишкови и/или мањкови уговорених
радова вредност ових радова обрачунаваће се по уговореним јединачним ценама и
стварно изведеним количинама .
Уколико укупно обрачуната вредност изведених радова, укључујући и вредност
вишкова утврђених приликом коначног обрачуна, премаши вредност радова из члана 3.
став 1. овог Уговора уговорне стране су обавезне да настало прекорачење регулишу
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анексом уз овај Уговор, у свему у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.
Евентуални непредвиђени и накнадни радови (додатни радови) ће бити
регулисани у складу са одредбама члана 36. став 1. тачка 5. истог Закона.
Члан 8.
Наручилац се обавезује да ће за послове из члана 2. овог уговора вршити
плаћање на следећи начин:
- по испостављеној окончаној ситуацији, са припадајућим износом ПДВ-а до
__________ дана (минимум 15 дана – максимум 45 дана) након техничког пријема
изведених
радова,
на
текући
рачун
Понуђача
број
код
банке
___________________________________ .
Члан 9.
Као средство финансијског обезбеђења, Понуђач је дужан да:
Као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, приликом
достављања Понуде, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу са меничним
овлашћењeм, потврдом о регистрацији менице и копијом депонованих потписа и датумом
издавања после објављивања позива за подношење понуда, у корист Наручиоца, у износу
од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која треба да буде са клаузулом „ без
протеста”, роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 30 (тридесет) дана од дана
отварања понуда.
Као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, приликом
потписивања Уговора, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу са меничним
овлашћењeм, потврдом о регистрацији менице и копијом депонованих потписа и датумом
издавања после објављивања позива за подношење понуда, у корист Наручиоца, у
износу од 10 % од укупне уговорене вредности без ПДВ-а, која треба да буде са
клаузулом „ без протеста”, роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 10 (десет) дана
од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.
Као средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном
року, Понуђач коме буде додељен уговор о јавној набавци дужан је да приликом
примопредаје радова, Наручиоцу доставити бланко, соло меницу са меничним
овлашћењем у износу од 10% од укупне уговорене вредности радова, са обрачунатим
ПДВ-ом, и са роком доспећа 30 (тридесет) дана од дана истека уговореног гарантног
рока.
Члан 10.
Понуђач даје гаранцију за испоручену опрему и изведене радове у трајању од ____
месеци (мин 24) од дана записничке примопредаје и уграње добара.
Уз испоручена добра понуђач доставља оверени гарантни лист и Упутство за
употребу и безбедан рад на српском језику.
Уколико се у току трајања гарантног рока појаве недостаци у квалитету,
функционисању или исправности система за аутоматску детекцију, сигнализацију и дојаву
пожара, тј. делова и компонената уграђене опреме, Понуђач мора у року од 2 часа од
пријаве кваре да се одазове, изађе на локацију на којој се предметна опрема налази и
започне са отклањањем квара, о свом трошку.
Понуђач је у обавези да добро доведе у функционално и исправно стање, као и
на захтевани ниво квалитета, или замени неисправна добра исправним, која имају исте
или боље карактеристике.
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Члан 11.
Овај Уговор може бити раскинут споразумом уговорних страна сачињеним у
писменој форми.
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути овај Уговор у случају када
друга страна не испуњава своје уговором преузете обавезе.
Страна која намерава да раскине Уговор, дужна је да другу уговорну страну
писменим путем обавести о својој намери. По истеку 7 (седам) дана од дана пријема
писменог обавештења, Уговор ће се сматрати раскинутим.
Члан 12.
За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 13.
Евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора, уговорне стране
решаваће споразумно, у противном надлежан је Привредни суд у Београду.
Члан 14.
Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.
Члан 15.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака
уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.
ЗА ПОНУЂАЧА

_____________________________
Име и презиме овлашћеног лица

ЗА НАРУЧИОЦА
Декан
Проф.Др Зоран Глигорић
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8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Приликом припремања понуде за јавну набавку радова на проширењу постојећег
система за аутоматску детекцију, сигнализацију и дојаву пожара на објекту Рударскогеолошког факултета, ОП број 03/19, као Понуђач:____________________________________,
из _____________________________ у складу са чланом 88. став 1. Закона, имао сам
следеће трошкове :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Укупан износ трошкова
припремања понуде:

, -динара
, -динара
, -динара
, -динара
, -динара
, -динара
, -динара
, -динара

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.
Достављање овог обрасца није неопходно.
У случају достављања овог обрасца овлашћено лице понуђача мора да попуни, потпише и
овери печатом Образац, уколико наступа самостално или са подизвођачем.
У случају достављања овог обрасца од стране учесника заједничке понуде, група понуђача
може да се определи да Образац потписују, 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 уз приложено овлашћење које потписују и оверавају печатом сви
понуђачи из групе понуђача.
У ____________________
Дана: ________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

____________________________

Напомене: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити
печатом образац. Достављање овог обрасца није обавезно.
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9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС" бр. 124/2012, 14/15 и
68/15) и чланом 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС" бр. 124/2012, 14/15
и
68/15),
као
Понуђач:
_____________________________________________,
из
__________________________
Дајем:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке радова на проширењу постојећег система за аутоматску детекцију,
сигнализацију и дојаву пожара на објекту Рударско-геолошког факултета, ОП број 03/19,
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У ____________________
Дана: ________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

___________________________

Напомене:
У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом
лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може
трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу
члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач: _____________________________________________________________ , из
________________________, у поступку јавне набавке добара радова на проширењу постојећег
система за аутоматску детекцију, сигнализацију и дојаву пожара на објекту Рударско-геолошког
факултета, ОП број 03/19, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.

У ____________________
Дана: ________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

___________________________

Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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11. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА УГОВОРА
НА ИМЕ ДОБРОГ ИЗВРШЕЊА ПОСЛА

За јавну набавку радова на проширењу постојећег система за аутоматску детекцију,
сигнализацију и дојаву пожара на објекту Рударско-геолошког факултета, ОП број 03/19,
дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач: _____________________________________________________________ , из
____________________ , изјављујем да сам сагласан, да ћу у случају да ми буде додељен
уговор:
приликом потписивања уговора, на име средства финансијског обезбеђења уговора за
добро извршење посла, доставити уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу,
без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од
уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста" и „по виђењу".
Уз меницу ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке која је наводена у меничном овлашћењу - писму.
Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека рока
за коначно извршење свих уговорених обавеза.
Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у роковима и
на начин предвиђен уговором, Наручилац реализује средство финансијског обезбеђења.

У ____________________
Дана: ________________

Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.

____________________________

Напомене:
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом
образац.
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12. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА УГОВОРА
НА ИМЕ ОТКЛАЊАЊА НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

За јавну набавку радова на проширењу постојећег система за аутоматску детекцију,
сигнализацију и дојаву пожара на објекту Рударско-геолошког факултета, ОП број 03/19, дајем
следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач: _____________________________________________________________ , из
____________________ , изјављујем да сам сагласан, да ћу у случају да ми буде додељен
уговор:
приликом потписивања уговора, на име средства финансијског обезбеђења уговора,
доставити уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист
Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без
ПДВ-а, са клаузулом „без протеста" и „по виђењу" на име отклањања недостатака у гарантном
року.
Уз меницу ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке која је наводена у меничном овлашћењу - писму.
Меница за отклањања недостатака у гарантном року мора да важи још 30 (тридесет) дана
од дана истека уговореног гарантног рока.
Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у роковима и
на начин предвиђен уговором, Наручилац реализује средство финансијског обезбеђења.

У ____________________
Дана: ________________

Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.

____________________________

Напомене:
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом
образац.
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13. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ОБЈЕКТА

За јавну набавку радова на проширењу постојећег система за аутоматску детекцију,
сигнализацију и дојаву пожара на објекту Рударско-геолошког факултета, ОП број 03/19, дајем
следећу:

ИЗЈАВУ

Понуђач: _____________________________________________________________ , из
________________________, је пре сачињавања понуде обишао објекат, упознао се са стањем
и обимом радова у поступку јавне набавке радова ОП број 03/19.

У ____________________
Дана: ________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

___________________________

Напомена:
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом
образац.
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14. ПРИЛОГ БРОЈ 1.
Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл.
лист СФРJ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст.
Повеља, Сл.лист РС 80/15) и Зaкoнa o платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл.
гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и
начину коришћења јединствених инструмената платног промета
ДУЖНИК: ......................................................................................................
Пун назив: .....................................................................................................
Седиште: ......................................................................................................
Матични број: ..............................................................................................
ПИБ: ..............................................................................................................
Т.Р. број: .......................................................................................................
Банка: ............................................................................................................
Издаје: ______________________________________________________
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ
КОРИСНИК-ПОВЕРИЛАЦ: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
Седиште: Београд, Ђушина бр.7
ПИБ: 100206244
Матични број: 07045735
Т.Р. број: 840-1812666-47
Банка: Министарство финансија – Управа за Трезор
Предајемо Вам 1 потписану и оверену, бланко, сопствену меницу на име средства
финансијског обезбеђења за озбиљност понуде која је неопозива, серијског броја
__________________, и овлашћујемо УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ
ФАКУЛТЕТ из Београда, улица Ђушина бр.7, као Повериоца, да предату меницу може
попунити на износ од 10% од вредности понуде без ПДВ односно на ______________
(словима:________________________________) динара, сa рoкoм вaжења 30 дана дужим од
рока важења понуде, с тим да евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и
продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број дана, да у случају да
Пoнуђaч у пoступку jaвнe нaбaвкe, након истека рока за подношење понуда, пoвучe, измени
или oдустaнe oд свoje пoнудe у рoку њeнe вaжнoсти (oпциje пoнудe) или укoликo кao изaбрaни
Пoнуђaч нe пoтпишe Угoвoр сa Нaручиoцeм у рoку дeфинисaнoм пoзивoм зa пoтписивaњe
Угoвoрa, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, ИНИЦИРА наплату издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банака, а у корист рачуна
Повериоца.
Меница је важећа и у случају да дође до: промена лица овлашћених за заступање
правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена
печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника
и других промена од значаја за правни промет.
Место и датум издавања Овлашћења:
______________________________
ДУЖНИК-ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
М.П.

___________________________
Потпис овлашћеног лица,
овера печатом
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15. ПРИЛОГ БРОЈ 2.
Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл.
лист СФРJ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст.
Повеља, Сл.лист РС 80/15) и Зaкoнa o платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл.
гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и
начину коришћења јединствених инструмената платног промета
ДУЖНИК: ......................................................................................................
Пун назив: .....................................................................................................
Седиште: ......................................................................................................
Матични број: ..............................................................................................
ПИБ: ..............................................................................................................
Т.Р. број: .......................................................................................................
Банка: ............................................................................................................
Издаје: ______________________________________________________
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ
КОРИСНИК-ПОВЕРИЛАЦ: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
Седиште: Београд, Ђушина бр.7
ПИБ: 100206244
Матични број: 07045735
Т.Р. број: 840-1812666-47
Банка: Министарство финансија – Управа за Трезор
Предајемо Вам 1 потписану и оверену, бланко, сопствену меницу на име средства
финансијског обезбеђења за добро извршење посла која је неопозива, серијског броја
__________________, и овлашћујемо УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ
ФАКУЛТЕТ из Београда, улица Ђушина бр.7, као Повериоца, да предату меницу може попунити
на износ од 10% од вредности понуде без ПДВ односно на ______________
(словима:________________________________) динара, уколико ______________________
______________________ (назив Дужника), као Дужник не изврши уговорене обавезе у
уговореном року или их изврши делимично или неквалитетно. сa рoкoм вaжења 10 (десет) дана
дужим од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза. Овлашћујемо
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ из Београда, улица Ђушина
бр.7 као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, безусловно и неопозиво, без
протеста и трошкова, вансудски, ИНИЦИРА наплату - издавањем налога за наплату на терет
рачуна Дужника код банака, а у корист рачуна Повериоца.
Меница је важећа и у случају да дође до: промена лица овлашћених за заступање
правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена
печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и
других промена од значаја за правни промет.
Место и датум издавања Овлашћења:
______________________________
ДУЖНИК-ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
М.П.

___________________________
Потпис овлашћеног лица,
овера печатом
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16. ПРИЛОГ БРОЈ 3.
Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл.
лист СФРJ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст.
Повеља, Сл.лист РС 80/15) и Зaкoнa o платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл.
гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и
начину коришћења јединствених инструмената платног промета
ДУЖНИК: ......................................................................................................
Пун назив: .....................................................................................................
Седиште: ......................................................................................................
Матични број: ..............................................................................................
ПИБ: ..............................................................................................................
Т.Р. број: .......................................................................................................
Банка: ............................................................................................................
Издаје: ______________________________________________________
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ
КОРИСНИК-ПОВЕРИЛАЦ: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
Седиште: Београд, Ђушина бр.7
ПИБ: 100206244
Матични број: 07045735
Т.Р. број: 840-1812666-47
Банка: Министарство финансија – Управа за Трезор
Предајемо Вам 1 потписану и оверену, бланко, сопствену меницу на име средства
финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року која је неопозива,
серијског броја __________________, и овлашћујемо УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – РУДАРСКОГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ из Београда, улица Ђушина бр.7, као Повериоца, да предату меницу
може попунити на износ од 10% од вредности понуде без ПДВ односно на ______________
(словима:________________________________) динара, уколико ______________________
______________________ (назив Дужника), као Дужник не изврши отклањање недостатака у
гарантном року или их изврши делимично или неквалитетно, сa рoкoм вaжења 10 (десет) дана
дужим од дана истека гарантног рока. Овлашћујемо УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – РУДАРСКОГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ из Београда, улица Ђушина бр.7 као Повериоца да у складу са горе
наведеним условом, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, ИНИЦИРА
наплату - издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банака, а у корист рачуна
Повериоца.
Меница је важећа и у случају да дође до: промена лица овлашћених за заступање
правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена
печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и
других промена од значаја за правни промет.
Место и датум издавања Овлашћења:
______________________________
ДУЖНИК-ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
М.П.

___________________________
Потпис овлашћеног лица,
овера печатом
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