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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 68/15
, у даљем тексту Закон) а у вези са чланом 6. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 86/15) и Одлуке о покретању поступка јавне
набавке мале вредности број 18/20 и Решења о образовању Комисије за јавну набавку,
све од 11.04.2019. године, Комисија за јавну набавку надлежна за спровођење поступка
јавне набавке мале вредности ЈН 04/19 припремила је
КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
За јавну набавку– добара – Систем за аутоматску дојаву пожара
ЈН 04/19

Конкурсна документација садржи:
1. ОПШТЕ ПОДАТКЕ О НАБАВЦИ
2. ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
3. ВРСТА, СПЕЦИФИКАЦИЈА, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ, РОК
ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА
4.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
-Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75 Закона, за понуђача, Образац бр. 1
-Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75 Закона, за подизвођача, Образац бр. 2
-Образац изјаве испуњавању услова из чл.75 Закона, за сваког од понуђача из групе
понуђача, Образац бр. 3
5. УПУTСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
-Подаци о понуђачу
-Подаци о подизвођачу
-Подаци о учесницима у заједничкој понуди
-ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – Образац бр. 4
-ТАБЕЛА ПОНУДЕ – СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА, Образац бр. 5
-МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, Образац бр. 6
-ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ, Образац бр. 7
-ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ, Образац бр. 8
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1.ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
1.1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца
Универзитет у Београду - Грађевински факултет, Булевар краља
Александра 73/I, Београд, Интернет страница www.grf.rs
1.2. Наручилац спроводи поступак јавне набавке мале вредности у складу са законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
1.3. Предмет набавке: набавка и уградња система за аутоматску дојаву пожара.
1.4. Наручилац спроводи поступак јавне набавке мале вредности ради
закључења Оквирног споразума са три добављача на период од две године.
1.5.Контакт
Универзитет у Београду - Грађевински факултет, Булевар краља
Александра 73, Београд;
Милена Роквић - службеник за јавне набавке,
факс: 011/3370 223, email: nabavke@grf.bg.ac.rs
1.6. Отварање понуда: одмах након истека рока за подношење
понуда 22.04.2019.год. у 9,30 сати у канцеларији бр. 149 (библиотека).

2.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1.Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки
Предмет јавне набавке бр. ЈН 04/19 су добра – Систем за аутоматску дојаву
пожара, назив и ознака из Oпштег речника јавних набавки: 31625200 Алармни системи
за дојаву пожара
Набавка и уградња система за аутоматску дојаву пожара и надоградња постојећег
ситема.
2.2.Опис партије уколико је јавна набавка обликована по партијама, назив и ознака из
општег речника набавке
Ова јавна набавка није обликована по партијама.
3.ВРСТА, СПЕЦИФИКАЦИЈА, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА, КВАЛИТЕТ, РОК ИСПОРУКЕ,
МЕСТО ИСПОРУКЕ
3.1. Врста, спецификација, количина и опис добара која су предмет јавне
набавке, детаљно су приказани у Обрасцу бр. 5, Tабела понуде- спецификација добара.
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Предметном јавном набвком предвиђена је инсталација система за рану дојаву
пожара и аутоматску дојаву пожара у пратећим зградама и објектима
Грађевинког факултета у Београду, Булевар краља Александра 73.
У
згради
техничких
факултета
у
Београду, Булевар
краља
Александра 73, пројектован је комплексан адресабилни систем за дојаву пожара
са две централне јединице распоређене на приземљу и на 2. Спрату објекта. У делу
Електротехничког факултета, у делу приземља инсталиран је адресабилни систем
за дојаву пожара у десном крилу зграде. Инсталирани су адресабилни детектори
произвођача „Argus“ са протоколом „Argus Vega“ и компатибилни централни
уређај за дојаву пожара произвођача „Advanced UK“ са две петље. Предметном
јавном набавком предвиђено је проширење постојећег система. Проширење
предвиђа извођења система аутоматске дојаве пожара на трећем спрату зграде.
Радови у објекту изводе се најчешће суботом и недељом, или ноћу (после 21h) ван
радног времена, а после завршених редовних активности наставног особља и
студената ГФ-а. Договор око термина извођења радова биће за сваку појединачну
активност.
У цене морају бити урачунати сви припадајући трошкови (монтажа, превоз и
друге услуге).
3.2. ВРСТА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Предметни поступак се спроводи ради закључења оквирног споразума, и то оквирног
споразума једног наручиоца са три понуђача на период од две године. На основу
оквирног споразума, наручилац ће изабраним добављачима издавати појединачне
Наруџбенице у току трајања оквирног споразума, а у складу са чл. 40а
ЗЈН, тачка (2) 2) – поновним отварањем конкуренције, тако што ће за конкретан
захтев током трајања ОС, бити упућен позив свим потписницима ОС и након
достављених понуда, биће изабрана најповољнија.
Трајање оквирног споразума је две године, односно до искоришћења уговорене
вредности. Наведене количине и структура добара у спецификацији су оквирне, јер је у
овом тренутку немогуће тачно утврдити конкретне потребе за овим добрима до краја
године, и варираће у односу на спецификацију али у оквиру укупне вредности оквирног
споразума. Оквирни споразум ће бити потписан у висини планиране вредности јавне
набавке.
3.3. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:
Наручилац ће формирати стручну комисију за спровођење контроле ради обезбеђивање
гаранције квалитета.
3.4. Рок за испоруку добра:
Према конкретним захтевима и условима у току трајања оквирног споразума.
3.4. Место испоруке добара
Просторије наручиоца Универзитет у Београду - Грађевински факултет.
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4.УСЛОВИ
ЗА
УЧЕШЋЕ
У
ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
ИЗ
ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Р.БР.
1

Обавезни услови за учешће у поступку јавних набавки из члана 75.
Закона
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар
Доказ: ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ: Извод из регистра
надлежног органа – Агенције за привредне регистре у неовереној
фотокопији; ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: /

2

3
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Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђивна за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
Докази: ЗА ПРАВНА ЛИЦА: 1) За дела организованог криминала –
УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА ОРГАНИЗОВАНИ
КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ, Устаничка 29, Београд,
којим се потврђује да понуђач није осуђиван за неко од кривичних дела
организованогкриминала; 2) За кривична дела против привреде, против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре – УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА (које обухвата и податке из
казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног
кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег
правног лица или огранка страног правног лица, којим се потврђује да
понуђач није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре
ЗА ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ ПРАВНИХ ЛИЦА Извод из казнене
евиденције, односно надлежне ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ
МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА (према месту рођења или
месту пребивалишта) 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.
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ФИЗИЧКА ЛИЦА: Извод из казнене евиденције,
односно надлежне ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ МИНИСТАРСТВА
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА (према месту рођења или месту
пребивалишта) 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; НАПОМЕНА: Ако је
више законских заступника за сваког се доставља уверење из казнене
евиденције.
(Докази не могу бити старији од 2 месеца пре отварања понуда)
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

4

Доказ: ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ: А) Уверење Пореске
управе Министарства финансија Републике Србије (за порезе, доприносе и
друге јавне дажбине) и Б) Уверење надлежне локалне самоуправе –
града/општине (за изворне локалне јавне приходе), или Ц) Потврде
надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.
ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА: А) Уверење Пореске управе Министарства
финансија Републике Србије (за порезе, доприносе и друге јавне дажбине)
и Б) Уверење надлежне локалне самоуправе – града/општине (за изворне
локалне јавне приходе). (Докази не могу бити старији од 2 месеца пре
отварања понуда)
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)

Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона
5. Кадровски капацитет:
5.1 Понуђач мора имати на неодређено време или на основу Уговора о делу или на
други
начин
радно
ангажована
запослена 2 дипломирана
инжењера
електротехнике, као одговорне извођаче радова, који морају имати лиценце 453 (за
извођење инсталација телекомуникационих мрежа и система), 353 (лиценца за
пројектовање), Уверења од МУП-а о положеном стручном испиту из области заштите
од пожара.
5.2 Потребно је да бар 1 електроинжењер поседује Уверење од МУП-а о положеном
стручном испиту за израду пројеката стабилних система за дојаву пожара и
извођење ових система-(Лиценца за пројектовање и извођење посебних система и мера
заштите од пожара).
Доказ: Изјава дата под кривичном и материјалном одговорношћу којом потврђује да
има радно ангажована најмање 2 инж. електро струке са лиценцама типа 453 за
извођење инсталација телекомуникационих мрежа и система као и лиценце за
пројектовање 353, Уверење од МУП-а о положеном стручном испиту за израду
пројеката стабилних система за дојаву пожара и извођење ових система што потврђује
приложеним фотокопијама:
-обрасца о пријави на обавезно социјално осигурање,
-Уговора о раду за тражене запослене или неки други уговор о радном ангажовању,
-Уверења о положеном стручном испиту из области заштите од пожара.
-Уверење од МУП-а о положеном стручном испиту за израду пројеката стабилних
система за дојаву пожара и извођење ових система.
5.3 Понуђач мора имати на неодређено време или на основу уговора о делу или на
други начин радно ангажованих: -најмање 5 запослених
радника (електротехничара, монтера, сервисера и тд.) који имају Уверење од МУП-а о
положеном стручном испиту из области заштите од пожара.
Доказ: Изјава дата под кривичном и материјалном одговорношћу којом потврђује да
има радно ангажована 5 запослена радника (електротехничара, монтера, сервисера и
тд.) који имају Уверење од МУП-а о положеном стручном испиту из области заштите
од пожара што на захтев наручиоца на увид у доказе потврђује фотокопијама: обрасца о пријави на обавезно социјално осигурање, -Уговора о раду за тражене
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запослене или неки други уговор о радном ангажовању, -Уверења о положеном
стручном испиту из области заштите од пожара.
5.4.Понуђач мора да има најмање 3 радника радно ангажованих на неодређено
време или на основу уговора о делу или на други начин радно ангажованих, са
уверењем (сертификатом) произвођача опреме која ће бити уграђена о завршеној
обуци за рад са системом за дојаву пожара произвођача опреме која ће бити уграђена.
Доказ: Сертификат произвођача опреме о завршеној обуци за рад са системом за дојаву
пожара произвођача опреме која ће бити уграђена. Фотокопије важећих М образаца или
Уговора о делу или фотокопије радних књижица или слично;
5.5. Понуђач мора да има најмање једног запосленог радно ангажованог на
неодређено време или на основу уговора о делу или на други начин радно
ангажованог, оспособљеног за обављање послова безбедности и здравља на раду.
Доказ: Фотокопија Уверења о положеном стручном испиту за обављање послова
безбедности и здравља на раду. Фотокопија важећег М обрасца или Уговора о делу или
фотокопија радне књижице или слично.
6. Понуђач мора да има минимум 2 службена возила.
Доказ: Изјава о техничком капацитету дата под пуном кривичном и материјалном
одговорношћу да поседује најмање два (2) возила, у сопственом власништву или као
корисник возила у систему лизинга.
Доказ -Копија важеће саобраћајне дозволе, или уговора о лизингу.
7. Пословни капацитет: да поседује сертификате:
- којим се потврђује да има систем менаџмента квалитетом усаглашен са захтевима
стандарда СРПС IСО 9001,
- систем управљања заштитом животне средине усаглашен са захтевима стандарда
СРПС IСО 14001,
- систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду усаглашен са захтевима
стандарда СРПС ОХСAС 18001
Доказ: Сертификат СРПС IСО 9001, Сертификат СРПС IСО 14001, Сертификат СРПС
ОХСAС 18001
8. Да поседује овлашћење за дистрибуцију и сервисирање система за дојаву пожара
издато од стране произвођача опреме, за опрему која ће бити уграђена.
Доказ: уговор, потврда или сертификат издат од стране произвођача опреме којим се
доказује да је понуђач овлашћен за сервисирање предметног система за дојаву пожара,
са преводом на српски језик овереним од стране овлашћеног судског тумача.
4.2. Услови које подизвођач у складу са чланом 80. Закона, мора да испуни да би
могао да учествује у поступку јавне набавке:
Обавезни услови за учешће у поступку јавних набавки из члана 75. Закона
1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
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.
3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима
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Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
4. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављањље делатности која је предмет
јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописима (за део набавке
који ће понуђач извршити преко подизвођача).
Напомена: Уколико
понуђач
извршење
набавке
делимично
поверава
подизвођачу, неопходно је да у понуди наведе 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 је дужан да за сваког подизвођача достави као доказ о испуњености обавезних
услова из члана 75. став 1. тач 1) до 3) Закона (услови под редним бројем 1, 2, 3.
Конкурсне документације) попуњен, потписан и печатом оверен ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ чл 75. ЗАКОНА, ЗА ПОДИЗВОЂАЧА.
4.3.Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу са
чланом 81. Закона, да би могао да учествује у поступку јавне набавке:
Обавезни услови за учешће у поступку јавних набавки из члана 75. Закона
1.Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
2.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
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
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављањље делатности која је предмет
јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописима
Напомена: Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из
члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона (услови под редним бројем 1, 2, 3. и 4. Конкурсне
документације), а додатне услове (услови под редним бројем 5, 6, 7. и 8. Конкурсне
документације) испуњавају заједно.
4.4. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да му није изречена мера забране
обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива
за подношење понуда. Изјава садржана у Обрасцима бр. 1 и бр. 3.
4.5. Доказивање испуњености услова:
У складу са чланом 77. став 4. Закона, испуњеност основних услова, доказује се
достављањем ИЗЈАВЕ којом понуђач под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава основне услове за учешће у поступку јавне
набавке.
Понуђач који достави Изјаву у смислу члана 77. став 4. Закона, НЕ ДОСТАВЉА
ДОКАЗЕ из члана 77.став 1.
Сходно члану 77. став 2. Закона, испуњеност додатних услова доказује се на следећи
начин:
-Достављањем напред наведених копија уговора,
решења, лиценци, овлашћења, сертификата и образаца
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Сходно члану 77. став 4. Закона, испуњеност обавезних и додатних услова доказује се
на следећи начин:
1. АКО ПОНУЂАЧ САМОСТАЛНО ПОДНОСИ ПОНУДУ, испуњеност обавезних
услова
за
учешће
у
поступку
јавне
набавке, доказује
подношењем
попуњеног, потписаног и печатом овереног ОБРАСЦА ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ
УСЛОВА из члана 75. ЗАКОНА ЗА ПОНУЂАЧА (Образац 1.), дате под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу. Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Испуњеност додатних услова доказује се
достављањем докумената наведених у тачки 4.5.
2.АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ испуњеност основних
услова за учешће у поступку јавне набавке за подизвођачe, доказује се подношењем
попуњеног, потписаног и печатом овереног ОБРАСЦА ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ
УСЛОВА из члана 75. ЗАКОНА, ЗА ПОДИЗВОЂАЧА (Обаразац 2.) дате под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу. Изјаву попуњава, потписује и печатом
оверава подизвођач, односно његово овлашћено лице.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача
ради утврђивања испуњености услова.
3.АКО СЕ ПОДНОСИ ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ОД СТРАНЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
испуњеност основних услова за учешће у поступку јавне набавке за сваког понуђача из
члана групе, доказује се подношењем попуњеног, потписаног и печатом
овереног ОБРАСЦА ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА из члана 75. ЗАКОНА
ЗА СВАКОГ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА (Образац 3.), дате под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу. Изјаву попуњава, потписује и
печатом оверава сваки пониђач из групе понуђача, односно његово овлашћено
лице. Додатне услове чланови групе понуђача могу испунити заједно.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оргинале или оверене копије
свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинале или оверене копије тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
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 о додели уговора, односно закључења уговора, односно током важења уговора о
јавној набавци и да је документује на прописан начин.
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ОБРАЗАЦ 1

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
ЗА ПОНУЂАЧА
Ускладу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач______________________________________________________ (навести назив
понуђача)
У поступку јавне набавке мале вредности, добара – Систем за аутоматску дојаву
пожара, редни број набавке ЈН 04/19, испуњава све услове из чл. 75 Закона, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
-Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
-Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре;
-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);
-Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду
запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да му није изречена
мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно
слања позива за подношење понуда;
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ
ЛИЦА
ПОНУЂАЧА

Датум: _______________
Место: ____________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П
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ОБРАЗАЦ 2
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75 ЗАКОНА
ЗА ПОДИЗВОЂАЧА
Ускладу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач______________________________________________________
(навести
назив подизвођача) у поступку јавне набавке мале вредности, добара – Систем за
аутоматску дојаву пожара, редни број набавке ЈН 04/19, испуњава све услове из чл.
75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну
јавну набавку, и то:
-Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
-Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре;
-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);
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ
ЛИЦА
ПОДИЗВОЂАЧА

Датум: _______________
Место:_____________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П

Напомена:
Достављају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем.
Изјаву попуњава, потписује и печатом оверава подизвођач, односно његово овлашћено
лице. Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, у обавези је да за сваког
подизвођача, односно подизвођаче достави Образац 2. Образац фотокопирати у
довољном броју примерака.
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ОБРАЗАЦ 3
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
ЗА СВАКОГ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Ускладу са чланом 77. став 4 Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач______________________________________________________ (навести нзив
понуђача) у поступку јавне набавке мале вредности, добара – Систем за аутоматску
дојаву пожара, редни број набавке ЈН 04/19, испуњава услове из чл. 75. Закона, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
-Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
-Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре;
-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);
-Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду
запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да му није изречена
мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно
слања позива за подношење понуда;
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ
ЛИЦА
ПОНУЂАЧА

Датум: _______________
Место: ____________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П

Напомена
Достављају само они понуђачи који подносе заједничку понуду.
Услучају подношења заједничке понуде сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни
обавезне услове док додатне услове понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно.
Уколико понуду подноси група понуђача потребно је да се наведени образац изјаве
фотокопира у довољном броју примерака и попуни за сваког члана из групе
понуђача ( као и за носиоца посла групе понуђача).
Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе
понуђача и оверена печатом
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5.УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
5.1. Подаци о језику на којем мора да буде састављена понуда:
Понуда мора да буде састављена на српском језику.
5.2. Захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена:
Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из конкурсне
документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена - откуцана или
написана необрисивим мастилом, и оверена и потписана од стране овлашћеног лица
понуђача. Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и
правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су
саставни део конкурсне документације. Подаци који нису уписани у приложене
обрасце, односно подаци који су уписани мимо образаца неће се уважити, и таква
понуда ће се одбити.
Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти или кутији, тако да се при отварању
може проверити да ли је затворена онако како је предата.
Понуде са припадајућом документацијом се достављају у затвореној коверти или
кутији на адресу наручиоца Универзитет у Београду - Грађевински факултет, Булевар
краља Александра 73, са обавезном назнаком на предњој страни коверте: „ПОНУДА –
НЕ ОТВАРАТИ – ЈН 04/19 – Систем за аутоматску дојаву пожара“ , поштом или
лично преко писарнице (Општа служба – соба 117, први спрат, радно време 7.30-15.30
часова). На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача, број телефона
као и име и презиме лица за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на
полеђини коверте је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе
и адресу свих учесника у заједничкој понуди, број телефона као и име и презиме лица
за контакт.
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.
Наручилац ће одбити све неблаговремене понуде, с тим да ће исте након окончања
поступка отварања понуда, неотворене вратити понуђачу, са назнаком на коверти
понуде да је неблаговремена.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца
до 22.04.2019. год. до 9,00 часова.
Отварање понуда: одмах након истека рока за подношење понуда 22.04.2019. год. у
9 сати и 30 минута у библиотеци (кабинет 149 на првом спрату)
Обавезна садржина понуде
Приликом подношења понуде понуђач је дужан да достави:
·попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве о испуњавању услова из чл.
75 Закона, за понуђача (Образац 1. који је саставни део конкурсне документације);
·попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве о испуњавању услова из чл.
75 Закона, за подизвођача (Образац 2. који је саставни део конкурсне документације
који достављају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем);
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·попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве о испуњавању услова из чл.
75 Закона, за сваког од понуђача из групе понуђача (Образац 3. који је саставни део
конкурсне документације који достављају само они понуђачи који подносе заједничку
понуду);
·важећу дозволу надлежног органа за обављаљање делатности која је предмет јавне
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописима
·тражене изјаве и фотокопије као доказе за кадровски, технички и пословни
капацитет
·попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде (Образац 4. који је саставни део
конкурсне документације);
·попуњена, печатом
оверена
и
потписана Табела
понуде – спецификација
добара (Образац 5. који је саставни део конкурсне документације);
·Модел оквирног споразума (образац 6) попуњен на свим местима где је то
предвиђено, оверен печатом и потписан на последњој страни модела ОС, чиме
потврђује да прихвата елементе модела ОС.
Услучају подношења понуде са подизвођачима, у моделу оквирног споразума морају
бити наведени сви подизвођачи (модел ОС је саставни део конкурсне документације);
Услучају подношења заједничке понуде сви понуђачи из групе понуђача морају бити
наведени у моделу ОС. (Модел ОС је саставни део конкурсне докуменатције);
·Понуда може да садржи попуњен, печатом оверен и потписан образац Трошкови
припремања понуде (Образац 7. могу да попуне понуђачи, која је саставни део
конкурсне документације).
·Понуда мора да садржи попуњен, печатом оверен и потписан образац Изјаве о
независној понуди (Образац 8. која је саставни део конкурсне документације);
5.3.Обавештење о могућности да понуђач понуду може поднети за једну или више
партија и упутство о начину на који понуда мора да буде поднета, уколико је
предмет јавне набавке обликован по партијама:
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
5.4.Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама:
Понуда са варијантама није допуштена.
5.5.Начин измене, допуне и опозива понуде:
Понуђач може да измени, допуни или опозове понуду писаним обавештењем пре
истека рока за подношење понуда.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у
динарском износу, а не у процентима.
Свако
обавештење
о
изменама, допунама
или
опозиву
понуде
биће
припремљено, означено и достављено са ознаком на коверти “ Измена понуде",
"Допуна понуде" или "Опозив понуде” у поступку јавне набавке мале вредности –
добара – Систем за аутоматску дојаву пожара, редни број набавке ЈН 04/19 – НЕ
ОТВАРАТИ.
На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача, број телефона као и
име
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и презиме лица за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини
коверте је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу
свих учесника у заједничкој понуди, број телефона као и име и презиме лица за
контакт.
Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда.
5.6. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може
истовремено да учествује 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.
Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно забрани из претходног става
ове подтачке (став 5. члана 87. Закона).
5.7. Понуда са подизвођачем:
Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачем/има.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити
подизвођачу и да наведе његов назив, као и 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.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између
наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору
Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености услова за
учешће у поступку јавне набавке на начин предвиђен у делу 4.5. конкурсне
документације.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавезе у поступку јавне
набавке, односно на извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев, омогући приступ код подизвођача
ради утврђивања испуњености услова.
5.8. Заједничка понуда:
Понуду може поднети 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. Испуњеност услова за учешће у поступку се доказује на начин
предвиђен у делу 4.5. конкурсне документације.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи 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 издати рачун;
·рачуну на који ће бити извршено плаћање;
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·обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду 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.
5.9. Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и
евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде:
Начин плаћања: вирмански, на рачун понуђача.
Услови плаћања и рок плаћања: рок плаћања је 45 дана од дана пријема исправно
сачињеног рачуна за испоручена добра.
Авансно плаћање није дозвољено. Понуда понуђача који понуди авансно плаћање
биће одбијена као неприхватљива
Рок за испоруку добара: Испоручилац ће предметна добра испоручивати према
условима дефинисаним у Наруџбеници.
Место испоруке: Универзитет у Београду - Грађевински факултет, Булевар краља
Александра 73.
Рок важења понуде: обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 30
(тридесет) дана од дана отварања понуде.
5.10. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:
Цена у понуди се исказује у динарима, или еврима са и без ПДВ–а, и мора бити
фиксна. Понуђене цене су фиксне током рока важења уговора и не могу се
мењати. Изузетно, у случају већих поремећаја на тржишту тј, повећања или смањења
цена на мало у Републици Србији преко 5% (на бази података Републичког завода за
статистику), понуђач може тржити корекцију цена. Уговорне стране ће договорно
утврдити нове кориговане цене.
Цену треба формирати тако да обухвати све трошкове које понуђач има у предметној
набавци.
Осим вредности добара, цена обухвата и трошкове транспорта, утовара, истовара,
паковања и помоћних и заштитних средстава потребних да се спрече оштећења или
губитак добара.
Плаћање ће се вршити на основу рачуна који издаје добављач у свему и на начин и
условима утврђеним оквирним споразумом, односно 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.
5.11. 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
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средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл, а који су везани за
извршење уговора о јавној набавци у случају јавних набавки код којих је позив за
подношење понуде објављен на страном језику:
У предметној набавци позив за подношење понуда се не објављује на страном језику, у
смислу члана 57. става 4. Закона.
5.12. Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите
поверљивости
података
које
наручилац
ставља
понуђачима
на
располагање, укључујући и њихове подизвођаче:
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
5.13. Додатне информације и појашњења код наручиоца:
Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен
чланом 20. Закона. Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем
понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће
заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у
писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити и на Порталу јавних
набавки као и на својој интернет страници. Захтев за додатним информацијама или
појашњењима у вези са припремањем понуде, заинтересовано лице ће упутити на
следећу адресу наручиоца:
Универзитет
у
Београду – Грађевински
факултет, Булевар
краља
Александра, Београд, или на email: nabavke@grf.bg.ac.rs
са обавезном напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима
конкурсне документације за јавну набавку мале вредности, редни број набавке
ЈН 04/19.
Тражење информација и појашњења телефонски није дозвољено.
Ако наручилац одговоре пошаље електронским путем или факсом, захтеваће од
заинтересованог лица да на исти начин потврди пријем одговора, што је
заинтересовано лице дужно да учини.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан 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.
5.14. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке:
Наручилац може да захтева од понуђача, додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код
понуђача односно његовог подизвођача.
Уколико наручилац процени 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.
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Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
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.
5.15. Врста критеријума за доделу уговора, све елементе критеријума на основу
којих се додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изражени, као и
методологију за доделу пондера за сваки елеменат критеријума која ће омогућити
накнадну објективну проверу оцењивања понуда:
Критеријум за доделу уговора за јавну набавку мале вредности – добара – Систем за
аутоматску дојаву пожара, редни број набавке ЈН 04/19, је најнижа понуђена цена.
5.16. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац оценити понуде у
ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом:
Уколико два или више понуђача имају понуде са истом понуђеном ценом, а
позиционирани су на месту бр.3, оквирни споразум ће се доделити понуђачу на основу
повољније укупне цене у спецификацији по позицијама 1 и 2.
5.17. Обавештење о томе да је понуђач дужан да при састављању своје понуде
наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине:
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. Изјава садржана у Обрасцима бр. 1 и бр. 3.
5.18. Обавештење о начину и року подношења 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 за заштиту права у
поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права
подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се
доставља непосредно, електронском поштом на email: nabavke@grf.bg.ac.rs, или
препорученом пошиљком 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.
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да уз Захтев за заштиту права достави
доказ о уплати таксе у износу од 60.000,00 динара. Износ уплатити на рачун буџета
Републике Србије, број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 ili 253, позив на
број – подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права, сврха уплате: ЗЗП,назив наручиоца, подаци о броју или ознаци јавне
набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; корисник: буџет Републике
Србије
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико
је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење
понуда без обзира на начин достављања.
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После доношења Одлуке о закључењу оквирног споразума или Одлуке о обустави
поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту
права је 5 (пет) дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из
члана 149. став 3. Закона о јавним набавкама, а подносилац захтева га није поднео пре
истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке, поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца
за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног
захтева.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку
јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних
набавки, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.
5.19. Обавештење о року за закључење оквирног споразума:
Оквирни споразум о јавној набавци ће бити закључен са изабраним понуђачима у року
од 8 (осам) радних дана, од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права
из члана 149. Закона.
Наручилац ће, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона, пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права, закључити оквирни споразум о јавној набавци
ако је поднета само једна понуда.
Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи оквирни
спорзаум о јавној набавци, наручилац може исти да закључи са првим следећим
најповољнијим понуђачем.
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача
Адреса понуђача
Матични број
ПИБ
Број текућег рачуна и
назив банке
Одговорна особа
(потписник уговора)
Телефон

Категоризација
предузећа
(заокружити)

Микро
Мало
Средње
Велико
Физичко лице

Електронска пошта
Особа за контакт

II ПОНУДУ ПОДНОСИМ (ЗАОКРУЖИТИ):
1. самостално
2. са подизвођачем, у проценту ______ (мах 50%)
3. као заједничку понуду
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о
подизвођачу (III табела
обрасца
понуде) уколико
се
понуда
подноси
са
подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде (IV табела
обрасца понуде), уколико понуду подноси група понуђача.
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III ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1.Назив подизвођача
Адреса
Матични број
ПИБ
Број текућег рачуна и назив банке
Део предмета набавке коју ће извршити
подизвођач
Проценат укупне вредности набавке коју ће
извршити подизвођач
Телефон
Електронска пошта
Особа за контак
Напомена: Табелу „ Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који
понуду подносе са подизвођачем. Уколико понуђач наступа са већим бројем
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.
На месту у табели које је предвиђено за део предмета набавке коју ће извршити
подизвођач потребно је описати врсту добара што се може учинити прецизним
описивањем или навођењем позиција у оквиру спецификације које ће понуђач поверити
подизвођачу.
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IV ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1. Назив

учесника у заједничкој понуди

Адреса
Матични број
ПИБ
Број текућег рачуна и назив банке
Телефон
Категоризација предузећа (заокружити) Микро, Мало, Средње, Велико, Физичко лице
Електронска пошта
Особа за контак
2.Назив учесника у заједничкој понуди
Адреса
Матични број
ПИБ
Број текућег рачуна и назив банке
Телефон
Категоризација предузећа (заокружити) Микро, Мало, Средње, Велико, Физичко лице
Електронска пошта
Особа за контак

Напомена: Образац „ Подаци о учеснику заједничке понуде“ попуњавају само они
понуђачи који подносе заједничку понуду. Уколико заједничка понуда обухвата већи
број понуђача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача.
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OБРАЗАЦ 4 – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
A

B

C

D

E

F

jed.
mere

kol.

jedinična
cena bez
PDV-a

ukupna
cena bez
PDV-a

kom.

22

kom.

22

kom.
kom.

29
3

kom.

4

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
pozicija

opis

Opšti
opis
mesta
radova

U zgradi Tehničkih fakulteta postoje instalirana 3
centralna uređaja za dojavu požara i to: Centralni
uređaj Advanced MX5404 u delu Elektrotehničkog
fakulteta, MX5101 u delu IAUS i MX 5802 i delu
Arhitektonskog fakulteta. Svi centralni uređaji su
međusobno umreženi i ovom fazom se vrši samo
proširenje navedenih sistema perifernom opremom. Sva
ponuđena oprema mora biti kompatibilna sa postojećim
adresabilnim centralama i sa primenjenim protokolom
Argus VEGA.

A.I

1

2
3

4

5

6
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Deo građevinskog fakulteta-prostorije 316 do 320 sa
honikom, arhiva, diplomska sala
Detektor požara, adresiblni, Vega komunikacioni protokol,
optički, integrisan izolator kratkog spoja, "Dust Restrict
Tehnology" koja onemogućava kontaminaciju lavirintalne
komore, mogućnost zaključavanja detektora u podnožju
radi sprečavanja neautorizovanog skidanja elemenata
sistema, prikazivanje statusa elementa posredstvom dve
LED, adresiranje sa centralnog uređaja ili ručno putem
programatora, mogućnost testiranja magnetom, sertifikat o
usaglašenosti sa normativima EN54:7 i EN54:17 kao i sa
domaćim pravilnikom o elektromagnetnoj kompatibilnosti
EMC, Argus A1000. Nabavka, transport, isporuka i
montaža.
Podnožje za adresibilni detektor požara, ARGUS LAB
1000 u kompletu sa nazidnom kutijom CA200. Nabavka,
transport, isporuka i montaža.
Pločica za označavanje detektora
Ručni javljač požara, adresibilini, Argus protokol,
unutrašnja montaža, crveno kućište, mogućnost ugradne i
nadgradne montaže, štitni poklopac za sprečavanje
nenamerne aktivacije ručnog javljača (opcija), resetabilni
element, adresiranje sa centralnog uređaja ili ručno putem
programatora, Sertifikat o usklađenosti sa EN 54:11, EN
54:17 kao i sa domaćim pravilnikom o elektromagnetnoj
kompatibilnosti EMC, ARGUS VCP100. Nabavka,
transport, isporuka i montaža.
Sirena, konvencionalna, crvena, dva komandna signala, 32
tona, IP65, 94-106dB/1m, sertifikat o usaglašenosti sa
standardom EN54:3 kao i sa domaćim pravilnikom o
elektromagnetnoj kompatibilnosti EMC, Klaxon Sonos
PSS-0020 ili sl. Nabavka, transport, isporuka i montaža.
Instalacioni kabl JH(St) H 2x2x0.8mm. Uz kablove
obavezno dostaviti potvrdu (ispravu o usaglašenosti) da su
ispitani od strane akreditovanog imenovanog tela RS prema
standardima iz grupe SRPS EN 60332-3 (ispitivanja
električnih i optičkih kablova u uslovima požara). Nabavka,
transport, isporuka i montaža.

m

370

7

8
9
10
11
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2
3

4

5

6
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Instalacioni kabl JEH(St)H 2x2x0.8mm Fe180/E30 u skladu
sa DIN 4102 deo 12. Uz kablove obavezno dostaviti
potvrdu (ispravu o usaglašenosti) da su ispitani od strane
akreditovanog imenovanog tela RS prema standardima iz
grupe SRPS EN 60332-3 (ispitivanja električnih i optičkih
kablova u uslovima požara). Nabavka, transport, isporuka i
montaža.
Obujmice sa funkcijom u požaru E30 u kometu sa
ankerima. Nabavka, transport, isporuka i montaža.
Oprema za montažu kablova (hf kanalica, hf cevi u kometu
sa mzfovima, T račvama i nastavcima). Nabavka, transport,
isporuka i montaža.
Građevinski radovi i bušenje otvora u betonskom zidu i
ploči za prolaz kablova.
Isporuka sitnog instalacionog materijala (obujmice,
uvodnice, izolir traka, tiplovi i slično).
Zatvaranje prodora kablova kroz požarne sektore masom
otpornom na požar u skladu sa vatroopronošću predmetnog
zida ili plafona.
Pregled izvedene instalacije, ispitivanje na kratak spoj,
prekid, otpor izolacije, preslušavanje, kao i puštanje u rad,
rekonfiguracija centralnog uređaja za dojavu požara

m

110

kom

330

m

290

pauš

1

pauš

1

pauš

1

kom.

1

kom.

4

kom.

4

kom.
kom.

5
1

Deo građevinskog fakulteta-prostorija 225
Detektor požara, adresiblni, Vega komunikacioni protokol,
optički, integrisan izolator kratkog spoja, "Dust Restrict
Tehnology" koja onemogućava kontaminaciju lavirintalne
komore, mogućnost zaključavanja detektora u podnožju
radi sprečavanja neautorizovanog skidanja elemenata
sistema, prikazivanje statusa elementa posredstvom dve
LED, adresiranje sa centralnog uređaja ili ručno putem
programatora, mogućnost testiranja magnetom, sertifikat o
usaglašenosti sa normativima EN54:7 i EN54:17 kao i sa
domaćim pravilnikom o elektromagnetnoj kompatibilnosti
EMC, Argus A1000. Nabavka, transport, isporuka i
montaža.
Podnožje za adresibilni detektor požara, ARGUS LAB
1000 u kompletu sa nazidnom kutijom CA200. Nabavka,
transport, isporuka i montaža.
Pločica za označavanje detektora
Sirena, konvencionalna, crvena, dva komandna signala, 32
tona, IP65, 94-106dB/1m, sertifikat o usaglašenosti sa
standardom EN54:3 kao i sa domaćim pravilnikom o
elektromagnetnoj kompatibilnosti EMC, Klaxon Sonos
PSS-0020 ili sl. Nabavka, transport, isporuka i montaža.
Instalacioni kabl JH(St) H 2x2x0.8mm. Uz kablove
obavezno dostaviti potvrdu (ispravu o usaglašenosti) da su
ispitani od strane akreditovanog imenovanog tela RS prema
standardima iz grupe SRPS EN 60332-3 (ispitivanja
električnih i optičkih kablova u uslovima požara). Nabavka,
transport, isporuka i montaža.
Instalacioni kabl JEH(St)H 2x2x0.8mm Fe180/E30 u skladu
sa DIN 4102 deo 12. Uz kablove obavezno dostaviti
potvrdu (ispravu o usaglašenosti) da su ispitani od strane
akreditovanog imenovanog tela RS prema standardima iz
grupe SRPS EN 60332-3 (ispitivanja električnih i optičkih
kablova u uslovima požara). Nabavka, transport, isporuka i
montaža.

m

85

m

25

7
8
9
10
A.III

1

2
3

4

5

6

7

8
9

25 /34

Obujmice sa funkcijom u požaru E30 u kometu sa
ankerima. Nabavka, transport, isporuka i montaža.
Oprema za montažu kablova (hf kanalica, hf cevi u kometu
sa mufovima, T račvama i nastavcima). Nabavka, transport,
isporuka i montaža.
Građevinski radovi i bušenje otvora u betonskom zidu i
ploči za prolaz kablova.
Pregled izvedene instalacije, ispitivanje na kratak spoj,
prekid, otpor izolacije, preslušavanje, kao i puštanje u rad,
rekonfiguracija centralnog uređaja za dojavu požara
Deo građevinskog fakulteta-Tavanski prostor
Detektor požara, adresiblni, Vega komunikacioni protokol,
optički, integrisan izolator kratkog spoja, "Dust Restrict
Tehnology" koja onemogućava kontaminaciju lavirintalne
komore, mogućnost zaključavanja detektora u podnožju
radi sprečavanja neautorizovanog skidanja elemenata
sistema, prikazivanje statusa elementa posredstvom dve
LED, adresiranje sa centralnog uređaja ili ručno putem
programatora, mogućnost testiranja magnetom, sertifikat o
usaglašenosti sa normativima EN54:7 i EN54:17 kao i sa
domaćim pravilnikom o elektromagnetnoj kompatibilnosti
EMC, Argus A1000. Nabavka, transport, isporuka i
montaža.
Podnožje za adresibilni detektor požara, ARGUS LAB
1000 u kompletu sa nazidnom kutijom CA200. Nabavka,
transport, isporuka i montaža.
Pločica za označavanje detektora
Ručni javljač požara, adresibilini, Argus protokol,
unutrašnja montaža, crveno kućište, mogućnost ugradne i
nadgradne montaže, štitni poklopac za sprečavanje
nenamerne aktivacije ručnog javljača (opcija), resetabilni
element, adresiranje sa centralnog uređaja ili ručno putem
programatora, Sertifikat o usklađenosti sa EN 54:11, EN
54:17 kao i sa domaćim pravilnikom o elektromagnetnoj
kompatibilnosti EMC, ARGUS VCP100. Nabavka,
transport, isporuka i montaža.
Sirena, konvencionalna, crvena, dva komandna signala, 32
tona, IP65, 94-106dB/1m, sertifikat o usaglašenosti sa
standardom EN54:3 kao i sa domaćim pravilnikom o
elektromagnetnoj kompatibilnosti EMC, Klaxon Sonos
PSS-0020 ili sl. Nabavka, transport, isporuka i montaža.
Instalacioni kabl JH(St) H 2x2x0.8mm. Uz kablove
obavezno dostaviti potvrdu (ispravu o usaglašenosti) da su
ispitani od strane akreditovanog imenovanog tela RS prema
standardima iz grupe SRPS EN 60332-3 (ispitivanja
električnih i optičkih kablova u uslovima požara). Nabavka,
transport, isporuka i montaža.
Instalacioni kabl JEH(St)H 2x2x0.8mm Fe180/E30 u skladu
sa DIN 4102 deo 12. Uz kablove obavezno dostaviti
potvrdu (ispravu o usaglašenosti) da su ispitani od strane
akreditovanog imenovanog tela RS prema standardima iz
grupe SRPS EN 60332-3 (ispitivanja električnih i optičkih
kablova u uslovima požara). Nabavka, transport, isporuka i
montaža.
Obujmice sa funkcijom u požaru E30 u kometu sa
ankerima. Nabavka, transport, isporuka i montaža.
Oprema za montažu kablova (hf kanalica, hf cevi u kometu
sa mufovima, T račvama i nastavcima). Nabavka, transport,
isporuka i montaža.
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Građevinski radovi i bušenje otvora u betonskom zidu i
ploči za prolaz kablova.
Pregled izvedene instalacije, ispitivanje na kratak spoj,
prekid, otpor izolacije, preslušavanje, kao i puštanje u rad,
rekonfiguracija centralnog uređaja za dojavu požara
Ukupna cena bez PDV-a
Ukupna cena sa PDV-om

pauš

1

kom.

1

Uputstvo za popunu: u kolonu E upisati jedinična cena bez PDV-a, u kolonu F upisati ukupna
jediničnu cenu bez PDV-a (pojedinačne sume iz kolone E pomnožiti sa količinama po
pozicijama iz kolone D). U kolonu G upisati zbir svih suma iz kolone F. U kolonu H upisati
ukupnu cenu sa PDV-om ( na sumu iz kolone G dodati iznos obračunatog poreza).

Napomene: Otklanjanje kvarova na već postavljenim instalacijama ne ulazi u specifikaciju
Cene mogu biti izražene u evrima, a biće obračunate u dinarima po srednjem kursu evra
NBS na dan otvaranja ponuda.
Sistem se smatra puštenim kada ga ovlašćeni serviser preduzeća priključi na gradsku mrežu,
koja je u normalnom radnom režimu.
Garantni rok minimum 1 godina od dana potpisivanja zapisnika o puštanju sistema u rad
Garancija ne obuhvata:
- kvarove na elektroinstalaciji koji su nastali usled udara groma ili drugih atmosferskih pojava,
prirodnih nepogoda (poplava, zemljotres i sl.), terorističkih akcija ili drugog oblika više sile
- štete prouzrokovane ne pridržavanjem uputstava za korišćenje opreme, što obuhvata i
izlaganje opreme uslovima koji nisu dozvoljeni (temperatura, EMS, vlaznost itd.) za rad iste
Rok za izvodjenje radova i isporuku elektro dela opreme je 90 dana. Rokovi teku od dana
potpisivanja ugovora, pismenog prihvatanja ponude ili dobijanja porudžbenice.
Količine su okvirne. Konačna količina utrošenog materijala i opreme utvrdiće se zapisnikom
koji overava naručilac kao investitor i prema tome fakturisati po jediničnim cenama datoj u
ovoj tehničkoj specifikaciji iz konkursne dokumentacije koja je sastavni deo ponude.
U toku radova potrebno je da se obezbedi pristup svim prostorijama.
Da bi radovi počeli, neophodno je da se potpiše sporazum, ugovor ili izda narudžbenica.
Kao obezbedjenje plaćanja ispostavljaju se menice sa meničnim ovlašćenjem i ostalim
neophodnim dokumentima.
Radovi će se izvoditi vikendom u dogovoreno vreme.
U slučaju da su električne ili cevne instalacije već postavljene na objekat ili da ih izradjuje
treće lice, otklanjanje neispravnosti, grešaka ili nedostataka će se posebno platiti.
МП
____________________________
Овлашћено лице понуђача
Овај образац попуњен и печатиран ће бити саставни део понуде и уговорних
односа између наручиоца и понуђача потписника оквирног споразума.
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V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. __________ од ____________________ у поступку јавне набавке мале
вредности – Систем за аутоматску дојаву пожара, ЈН 04/19
Предмет, рок гаранције и остали услови набавке: описани у техничкој спецификацији
из конкурсне документације која је саставни део ове понуде.
Укупна понуђена цена без ПДВ-а је _____________________динара/евра.
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом је_____________________динара/евра.
Начин плаћања: вирмански, на рачун понуђача.
Рок важења понуде је _____ дана од дана отварања понуда (рок не може бити краћи од
30 дана).
Место испоруке је Универзитет у Београду - Грађевински факултет, Булевар краља
Александра 73.
Место и датум
Понуђач
__________________ ________________________________
М.П.
Потпис и печат овлашћеног лица
НАПОМЕНА: Образац понуде овлашћено лице понуђача мора да попуни, потпише и
овери печатом, уколико наступа самостално или са подизвођачем.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
Образац понуде 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 понуде уз приложено овлашћење које потписују и оверавају
печатом сви понуђачи из групе понуђача .
НАПОМЕНА: Образац табеле Понуде, овлашћено лице понуђача мора да
попуни, потпише и овери печатом, уколико наступа самостално или са
подизвођачем.Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да Образац табеле 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 понуде уз приложено овлашћење
које потписују и оверавају печатом сви понуђачи из групе понуђача .
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ОБРАЗАЦ 6
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
о јавној набавци и испоруци система за аутоматску дојаву пожара ЈН 04/19
Уговорне стране :
1. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ - ул. Булевар краља
Александра бр.73/I, матични број: 07006454, ПИБ: 100251144, кога заступа декан проф.
др Владан Кузмановић (у даљем тексту: Наручилац)
и следећих добављача:
2._________________________________________________, из _____________________
_, ул.
_______________бр.
_____, матични
број _____________, ПИБ ________________, рачун
бр.
_________________ код
пословне банке ________________, које заступа директор ________________, (у даљем
тексту Добављач)
Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:
- Да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник
РС” број 124/12, 14/15, и 68/15, у даљем тексту: Закон) спровео поступак јавне
набавке мале вредности са циљем да закључи оквирни споразум са три
Добављача, са отварањем конкуренције, на период од две године;
-

Да је Наручилац донео Одлуку о закључeњу оквирног споразума
бр.__________од_________ 2019. године, у складу са којом се закључује овај
Оквирни споразум између Наручиоца и Добављача 1 до 3;

-

Да је Добављач 1 доставио Понуду код Наручиоца заведену под бројем
..............која са приложеном техничком спецификацијом из конкурсне
документације чини саставни део овог Оквирног споразума, у даљем тексту
Понуда Добављача 1;

-

Да је Добављач 2 доставио Понуду код Наручиоца заведену под бројем
.............која са приложеном техничком спецификацијом из конкурсне
документације чини саставни део овог Оквирног споразума, у даљем тексту
Понуда Добављача 2;

-

Да је Добављач 3 доставио Понуду код Наручиоца заведену под бројем ............
која са приложеном техничком спецификацијом из конкурсне документације
чини саставни део овог Оквирног споразума, у даљем тексту Понуда Добављача
3;

-

Да овај Оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на издавање
наруџбенице. Обавеза за Наручиоца настаје издавањем појединачне
наруџбенице, односно закључењем појединачног уговора на основу овог
Оквирног споразума.
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-

Добављачи прихватају све услове и захтеве Наручиоца из конкурсне
документације ЈН 04/19.

Предмет оквирног споразума
Члан 1.
Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за издавање појединачних
наруџбеница.
Уговори и наруџбенице ће бити закључивани/испостављане на основу овог Оквирног
споразума, Понудама Добављача 1-3, у складу са условима из конкурсне документације
ЈН 04/19, техничком спецификацијом из конкурсне документације, усвојеним понудама
добављача након закључења оквирног споразума и стварним потребама Наручиоца.
Подизвођач
Члан 2.
Добављач наступа са подизвођачем ________________________________, који ће
делимично извршити предметну набавку у делу _________________________________.
Важење оквирног споразума
Члан 3.
Овај оквирни споразум се закључује на период од две године односно до искоришћења
средстава, а ступа на снагу даном потписивања свих потписника оквирног споразума.
Вредност оквирног споразума, цене у оквирном споразуму и начин промене цена
Члан 4.
Укупна вредност овог оквирног споразума износи ___________ динара, без ПДВ-а,
_________ динара са ПДВ-ом (Наручилац приликом потписивања оквирног
споразума, уписује укупну планирану вредност ове набавке).
Цене за набавку и испоруку предмета ове јавне набавке, исказане у техничкој
спецификацији из конкурсне документације у Понудама Добављача 1-3, су фиксне
током читавог периода важења овог Оквирног споразума.
Начин и услови закључења уговора
Члан 5.
Након закључења оквирног споразума, када настане конкретна потреба Наручиоца за
предметом набавке, Наручилац ће упутити позив на понуду свим потписницима
оквирног споразума, и најповољнијем добављачу изабраног применом критеријума
најнижа цена, ће издати наруџбеницу или закључити са њим уговор о јавној набавци.
У случају исторангираних односно изједначених понуда по конкретном позиву на
понуду, након закључења оквирног споразума, повољнијом ће се сматрати понуда са
дужим роком плаћања, ако и након тога буду изједначене понуде, повољнијом ће се
сматрати понуда са дужим гарантним роком.
Рок за испоруку биће одређен у појединачним конкретним позивима.
Услови и рок плаћања
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Члан 6.
Након верификоване отпремнице- пријемнице о примопредаји добара и радова по
уговору/наруџбеници издатој по основу оквирног споразума, добављач ће испоставити
фактуру која ће бити плаћена у року који буде одређен у уговору/наруџбеници,
минимум 15 дана а максимум 45 дана од дана пријема исправног рачуна добављача.
Уговорна казна
Члан 7.
Уколико добављач коме је издата појединачна наруџбеница на основу овог Оквирног
споразума не изврши набавку и испоруку добара у уговореном року, обавезан је да за
сваки дан кашњења плати Наручиоцу износ од 0,5% вредности конкретне
наруџбенице, с тим да укупан износ уговорне казне по тој наруџбеници не може
прећи 10% вредности наруџбенице.
Уколико добављач коме је издата наруџбеница, односно са ким је закључен уговор, на
основу овог оквирног споразума не изврши испоруку добара или је изврши
делимично, обавезан је да плати Наручиоцу уговорну казну у износу од 10% вредности
конкретне наруџбенице/уговора.
Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева
накнаду штете.
Средство финансијског обезбеђења
Члан 8.
Као средство финансијског обезбеђења, добављач је дужан да пре потписивања
споразума, а најкасније у року од 7 дана од потписивања споразума, Наручиоцу преда
бланко сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење посла, у вредности
5% од укупне уговорене вредности оквирног споразума, са ПДВ-ом, са роком доспећа
30 (тридесет) дана дуже од крајњег рока испоруке.
Меница ће бити реализована ако добављач не изврши уговорене обавезе у складу са
оквирним споразумом, условима из конкурсне документације, техничком
спецификацијом из конкурсне документације, као и техничком спецификацијом из
усвојене понуде по појединачном позиву наручиоца.
У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.
Након истека периода важења овог Оквирног споразума, Наручилац се обавезује да
добављачима врати издата средства обезбеђења, на писани захтев добављача, уколико
нису активирана у складу са одредбама овог споразума.
У случају реализације средства обезбеђења за добро извршење посла добављач је
дужан да без одлагања, а најкасније у року до 7 (седам) дана од дана реализације
средстава обезбеђења достави Наручиоцу ново средство обезбеђења за добро извршење
посла у оквирном споразуму.
Члан 9.
Током трајања овог Оквирног споразума односно уговора закљученог на основу овог
Оквирног споразума могуће су измене у складу са чланом 115. Закона о јавним
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набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Посебне и завршне одредбе
Члан 10.
За све што није регулисано овим Оквирним споразумом примењиваће се одредбе
закона који регулишу облигационе односе и других прописа који регулишу ову
материју.
Члан 11.
Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим споразумом решавају
споразумно.
За евентуалне спорове који не буду решени мирним путем надлежан је суд у Београду.
Члан 12.
Овај Оквирни споразум је закључен у више истоветних примерака, од којих по 2
(два) припадају свакој страни у оквирном споразуму.

За ДОБАВЉАЧА

За
НАРУЧИОЦА
___________________________
Проф. др Владан Кузмановић, декан
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ОБРАЗАЦ 7
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
за јавну набавку мале вредности - добара – Систем за аутоматску дојаву пожара,
редни број набавке ЈН 04/19
ПОНУЂАЧ: ____________________________________________________________

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Врста трошка

Вредност

Укупан износ трошкова
припремања понуде
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
ПОНУЂАЧА
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П.
Напомена: Од понуђача се захтева да наведе све елементе који чине трошкове
припреме 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
Достављање овог обрасца није неопходно.
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OБРАЗАЦ 8
На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", број 68/15) понуђач
_______________________________________ из ________________________ даје

ИЗ Ј А В У
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам Понуду за
јавну
набавку
мале
вредности - добара – Систем
за
аутоматску
дојаву
пожара, ЈН 04/19 поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.
Датум: _______________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
ПОНУЂАЧА
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П.

Напомена:
У случају постојања основане сумње у истинитост Изјаве о независној
понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције. Организација
надлежна
за
заштиту
конкуренције, може
понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне
набавке, 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 конкуренција представља негативну референцу у смислу
члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Образац изјаве овлашћено лице понуђача мора да попуни, потпише и овери
печатом. Уколико понуђачи подноси понуду са подизвођачем или заједничку
понуду, Образац изјаве мора бити попуњен, оверен и потписан од стране овлашћеног
лица сваког подизвођача, односно сваког понуђача из групе понуђача.
Изјаву копирати у довољном броју примеракa.
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Прилог П1- ОВЛАШЋЕЊЕ ДИРЕКТНОГ ЗАДУЖЕЊА
На основу Закона о меници («Службени лист ФНРЈ», бр. 104/46, «Службени лист
СФРЈ», бр. 16/65, 54/70, 57/89 и «Службени лист СРЈ», бр. 46/96 и «Сл. лист СЦГ»“, бр.
1/2003- Уставна повеља),
Дужник:___________________________________________________________________
_ (пун назив и седиште), ПИБ:
мат. бр.
доставља:
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
Корисник: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ-ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ, са
седиштем у Београду, ул. Булевар краља Александра, бр. 73/I;
За добро извршење посла, по Оквирном споразуму о јавној набавци и испоруци система
за аутоматску дојаву пожара ЈН 04/19, број
закључен _________2019.
године, у складу са чл. 8. споразума достављамо вам у прилогу бланко сопствену
(соло) меницу, серијски број:
__________________________________
Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дуже од крајњег рока испоруке.
Овлашћујемо вас као Повериоца да меницу можете попунити у висини до 5 %
вредности споразума са ПДВ-ом, за добро извршење посла, за износ дуга са каматом и
припадајућим трошковима по основу овог споразума и овлашћујемо вас као Повериоца
да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са
важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна као
Дужника – издаваоца меница из новчаних средстава, односно друге имовине.
Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа обавеза по уговору
дође до: промена лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну
Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.
Ово овлашћење сачињено је у 3 (три) истоветна примерка, од којих 1 (један) задржава
Дужник, а 2 (два) Поверилац.
Датум издавања Овлашћења:
____________________________
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