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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Управа градске општине Барајево
Адреса: Светосавска бр.2, 11460 Барајево
Интернет страница: www.barajevo.org.rs одакле можете преузети конкурсну
документацију, исту можете преузети и са портала јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број VIII-02 404-14/2017 су услуге – обезбеђење зграде ГО
Барајево
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт: Јелена Стевановић, службеник за јавне набавке
Е - mail адреса: javne.nabavke@barajevo.org.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број VIII-02 404-14/2017 су услуге обезбеђења
зграде ГО Барајево
Детаљна спецификација услуга дефинисана је у одељку III- Техничке карактеристике
(страна 4 и 5 конкурсне документације)
Oзнака из општег речника набавки:
79710000 – Услуге обезбеђења
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА , ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
ОПИС ПОСЛОВА У ОКВИРУ ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗГРАДЕ ГО БАРАЈЕВО, У
УЛИЦИ СВЕТОСАВСКА БРОЈ 2, 11460 БАРАЈЕВО
Понуђач се обавезује да послове физичко-техничког обезбеђења (фто) и
противпожарне (ппз) врши на следећим местима:
1. пријавница у холу зграде ГО Барајево у улици Светосавска бр. 2 , 0– 24 часа сваки
дан у месецу – у смени 1 службеник ФТО-а
2. на другим местима по потреби Наручиоца
ОПИС ПОСЛОВА:
- физичко-техничко обезбеђење објекта, запослених и имовине
Наручиоца
- откривање и спречавање деловања појава које могу угрозити запослене
и имовину Наручиоца и реализација првих неопходних мера у случају
откривања кривичног дела или друге појаве у вези са безбедношћу
(обавештавање полиције, одговорног лица Наручиоца)
- вршење дужности у простору пријавнице у приземљу зграде и вршење
безбедносног надзора над лицима која улазе и излазе из објекта
- евиденција свих лица која улазе у зграду Наручиоца свакодневно током
24 часа
- редован обилазак објекта и евидентирање свих уочених неправилности
(посебно на водоводним и електро инсталацијама) у посебну свеску
запажања
- спровођење превентивних мера ППЗ према Закону о заштити од пожара
и актима заштите од пожара Наручиоца. Провера исправности
противпожарних апарата и евидентирање у свеску извештаја
- у случају пожара, сходно својим могућностима и тренутним
расположивим средствима, понуђач пријављује случај надлежној
служби и приступа гашењу почетног пожара
- упућивање странака у одређене пословне просторије Наручиоца
- најава странака који долазе код лица за које Наручилац означи да је
потребно евидентирати доласке странака
- закључавање и откључавање спратова, евиденција и депоновање
кључева на простору пријавнице
- вршење задатака по налогу овлашћеног лица Наручиоца који су у
складу са уговореним обавезама
Квалитет услуга мора бити у складу са правилима професије, стандардима
и нормативима за предметну услугу.
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НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА:
Контрола извршених услуга се врши од стране наручиоца оценом да ли су
извршене услуге у складу са техничком спецификацијом и обрасцем понуде.
Квалитет услуга мора бити у складу са правилима професије, стандардима и
нормативима за предметну услугу.
РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА: Уговор се закључује на период о 12 месеци од дана
закључења.
МЕСТО ИЗВРШЕЊА: Зграда Управе ГО Барајево у улици Светосавска број 2,11460
Барајево
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи
да спецификацију потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и
печатом
оверавати дату спецификацију. Овлашћени представник понуђача
потписује и оверава печатом дату спецификацију.

Датум
_________________

М.П.

Потпис
_____________________

Напомене: Образац Техничке спецификације понуђач мора да попуни, овери
печатом и потпише, чиме понуђач потврђује да испуњава услове предметне
набавке.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
1.1 Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл.
75. Закона, и то:
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); (Образац бр.2).
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. 3) Закона) (Образац бр.2).
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)-Лиценца за вршење
послова физичко-техничког обезбеђења заштите лица и имовине и
одржавања реда на спортским приредбама, јавним скуповима и другим
местима окупљања грађана сходно одредбама Закона о приватном
обезбеђењу ( Сл.гласник РС бр.104/13 и 42/15)-Копија (неоверена) решење
Министрарства унутрашњих послова, којим се правно лицу издаје лиценца
за вршење послова физичко-техничког обезбеђења заштите лица и иновине
и одржавање реда на спортским приредбама, јавним скуповима и другим
местима окупљања грађана, сходно одредбама Закона о приватном
обезбећењу ( Сл.гласник РС бр.104/13 и 42/15) коју Понуђач доставља уз
понуду.
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 немају
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
(чл. 75. ст. 2. Закона) -Образац бр. 9
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1.1.

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,
дефинисане чл. 76. став 2. Закона, и то:

1)

Кадровски капацитет:
Да понуђач има радно ангажованих на одређено/неодређено време
најмање 6 извршилаца, са минимумом 6 месеци радног искуства на
пословима физичко-техничког обезбеђења и положеним стручним испитом
из противпожарне заштите, као и да су прошли обуку из пружања прве
помоћи.
Доказ: М образац пријаве, уверење о положеном стручном испиту из ППЗ,
уверење о завршеној обуци из прве помоћи и лекарско уверење.
(доставити уз понуду)

2)

Пословни капацитет:
Да поседује важећe сертификатe о испуњености захтева следећих стандарда :
- SRPS ISO 9001:2008 (систем менаџмента квалитетом)
-SRPS A.L2.002:2015 - области физичке заштите објеката, физичке заштите лица
и физичке заштите јавних скупова - стандард издат од Института за
стандардизацију Републике Србије),
- SRPS OHSAS 18001:2008 (систем управљања заштитом и безбедношћу на
раду)
- SRPS ISO 14001:2005 (систем менаџмента заштите животне средине)
Доказ: копије важећих сертификата.(доставити уз понуду)

3) Технички капацитет:
а)да понуђач поседује апарат за чекирање ради контроле обиласка објеката,
од стране ангажованих радника обезбеђења.
б) да понуђач поседује сопствени контролни центар.
Доказ: рачун издат пре објављивања позива за подношење
понуда.(доставити уз понуду)
4) Финансијски капацитет:
Да није био у блокади 12 месеци пре дана објављивања позива за
подношење понуда на Порталу јавних набавки
Доказ: Извештај о бонитету НБС (доставити уз понуду)
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац
изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.-Образац бр.2), којом под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за
учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Тач.1) до 3) осим тачке 4) Закона,
дефинисане овом конкурсном документацијом . Изјава мора да буде потписана
од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву
потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање,
потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да
достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV
одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену
печатом.
Наведене додатне услове из члана 76.Закона, односно доказе за испуњеност
додатних услова за учешће у поступку јавне набавке , Понуђач доставља уз
понуду.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача,
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију 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, односно закључења уговора, односно током важења
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
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Образац бр. 2
3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу 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 - Услуге обезбеђења зграде ГО
Барајево, број VIII-02 404-14/2017 испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) 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;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији);
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. став 2.
Закона, и то:
1) Кадровски капацитет:
Да понуђач има радно ангажованих на одређено/неодређено време
најмање 6 извршилаца, са минимумом 6 месеци радног искуства на
пословима физичко-техничког обезбеђења и положеним стручним испитом
из противпожарне заштите, као и да су прошли обуку из пружања прве
помоћи.
Доказ: М образац пријаве, уверење о положеном стручном испиту из ППЗ,
уверење о завршеној обуци из прве помоћи и лекарско уверење.
2) Пословни капацитет:
Да поседује важећe сертификатe о испуњености захтева следећих стандарда
:
- SRPS ISO 9001:2008 (систем менаџмента квалитетом)
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности услуге
Обезбеђења зграде ГО Барајево бр. VIII-02 404-14 / 2017

9/ 36

-SRPS A.L2.002:2015 (да има одличан квалитет у области физичке заштите
објеката, физичке заштите лица и физичке заштите јавних скупова и
менаџмент из контролног центрa - стандард издат од Института за
стандардизацију Републике Србије),
- SRPS OHSAS 18001:2008 (систем управљања заштитом и безбедношћу на
раду)
- SRPS ISO 14001:2005 (систем менаџмента заштите животне средине)
Доказ: копије важећих сертификата.
3) Технички капацитет:
а)да понуђач поседује апарат за чекирање ради контроле обиласка објеката,
од стране ангажованих радника обезбеђења.
б) да понуђач поседује сопствени контролни центар.
Доказ: рачун издат пре објављивања позива за подношење понуда.
4) Финансијски капацитет:
Да није био у блокади 12 месеци пре дана објављивања позива за
подношење понуда на Порталу јавних набавки
Доказ: Извештај о бонитету НБС

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом.
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Образац бр. 3
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу 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 - Услуге обезбеђења зграде ГО
Барајево, број VIII-02 404-14/2017, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) 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;
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе
када има седиште на њеној територији).
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која
је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)-Лиценца за
вршење послова физичко-техничког обезбеђења заштите лица и
имовине и одржавања реда на спортским приредбама, јавним
скуповима и другим местима окупљања грађана сходно одредбама
Закона о приватном обезбеђењу ( Сл.гласник РС бр.104/13 и 42/15)Копија (неоверена) решење Министрарства унутрашњих послова, којим
се правно лицу издаје лиценца за вршење послова физичко-техничког
обезбеђења заштите лица и иновине и одржавање реда на спортским
приредбама, јавним скуповима и другим местима окупљања грађана,
сходно одредбама Закона о приватном обезбећењу ( Сл.гласник РС
бр.104/13 и 42/15)
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН 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 је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Управа Градске општине Барајево, Светосавска 2, 11460
Барајево, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку (услуге) Услуге обезбеђења зграде ГО
Барајево, број VIII-02 404-14/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом
уколико је примљена од стране наручиоца до 30.01.2017. године до 12.00 часова.
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.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом. Јавно отварање понуда ће се обавити 30.01.2017. у 13.00 часова у
просторијама Одељења за планирање инвестиције и развој ГО Барајево, ул.
Светосавска бр.4, 11460 Барајево. У Записник о отварању понуда, понуде се уписују по
редоследу пристизања. Јавном отварању може присуствовати свако заинтересовано
лице.
Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају
Комисији наручиоца, поднети овлашћења за учешће у поступку отварања понуда
односно заступање понуђача. Број овлашћења и име представника понуђача се уписује
у Записник о отварању понуда.
Записник о отварању понуда, након завршеног поступка, потписују овлашћени
представници понуђача и чланови Комисије. Фотокопија записника се доставља
понуђачима који су поднели понуде а нису присуствовали отварању у року од 3 (три)
дана од дана отварања понуда, док се уручује лично присутним овлашћеним
представницима понуђача.
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Понуда мора да садржи:
1. Техничке карактеристике – спецификација (образац бр.1),
мора бити потписана
и оверена, према упутству у
наведеном поглављу.
Поглавље III- стране 4-5
2. Изјава понуђача и подизвођача (уколико понуђач наступа са
подизвођачем) о испуњавању услова из чл. 75. и 76. Закона
(обрасци бр.2 и бр.3) - сви наведени додатни услови морају бити Поглавље IV – стране 6-11
испуњени и докази за исте достављени на начин како је назначено
у упутству.
3. Образац понуде – попунити, потписати и оверити, према
упутству у назначеном поглављу (Обрасци 4. 5, 6 и 7)
Поглавље VI-страна 22-25
4. Образац структуре ценe са упутством како да се попунипопунити, потписати и оверити, према упутству у назначеном
поглављу, попуњена без додатака, без уписивања изван Поглавље VII-страна 26-27
табеле, све колоне морају бити попуњене (Образац бр.8)
5. Изјава о поштовању прописа (Образац бр.9)
Поглавље VIII-страна 28
6. Модел уговора – попунити, потписати и оверити, према
упутству у назначеном поглављу
Поглавље IX-страна 29-34
7. Образац трошкова припреме понуде попунити, потписати и
оверити, према упутству у назначеном поглављу (Образац Поглавље X-страна 35
бр.10)
8. Образац изјаве о независној понуди - попунити, потписати
и оверити, према упутству у назначеном поглављу (Образац Поглавље XI-страна 36
бр.11)
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Напомена:
Све наведено чини саставни део понуде (техничка спецификација, сви потребни докази, наведени обрасци као и модел уговора),
тако се све мора попунити, приложити и оверити на начин и према упутству наведеном у поглављима, како би поднета понуда
била прихватљива. Уколико се начини грешка приликом попуњавања, исту прецртати, тако да оно сто је исправљено остане
видљиво и читко а место начињене грешке оверити печатом.
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
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава
под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. и 76. Закона),
који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. 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 члану 81.
Закона
Уколико понуђач не достави ове обрасце, или их достави непопуњене, непотписане или неоверене наручилац ће такву понуду
одбити као неприхватљиву.
Конкурсна документација је означена од стране 1 закључно са страном 36 с тим што понуђач није у обавези да достави комплетну
конкурсну документацију већ је обавезан да достави попуњене, потписане и печатом оверене обрасце у складу са упутством, и
измене, допуне, информације или појашњења у вези са припремањем понуде које ће наручилац у случају потребе издати сагласно
члано 63 ЗЈН.
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3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. 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: Управа Градске
општине Барајево, Светосавска бр. 2, 11460 Барајево са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку мале вредности (услуге) – Услуге обезбеђења
зграде ГО Барајево, број VIII-02 404-14/2017 - НЕ ОТВАРАТИ“ или
„Допуна понуде за јавну набавку мале вредности (услуге) – Услуге обезбеђења
зграде ГО Барајево број VIII-02 404-14/2017 - НЕ ОТВАРАТИ ” или
„Опозив понуде за јавну набавку мале вредности (услуге) – Услуге обезбеђења
зграде ГО Барајево, број VIII-02 404-14/2017 - НЕ ОТВАРАТИ ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вредности (услуге) – Услуге
обезбеђења зграде ГО Барајево, број VIII-02 404-14/2017 - 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. 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 (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VI) 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.
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Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).
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.
7. 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
7) 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.
- да споразум садржи податке о понуђачу који ће у име групе потписивати
обрасце из конкурсне документације (изузев оних који се дају под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу те обрасце потписују сви чланови групе
понуђача)
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова наведених у поглављу IV.
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.
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8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања не може бити краћи од 8 (осам) дана, ни дужи од 45 (четрдесет пет) дана
[рок је дефинисан у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012)], од дана пријема
правилно испостављеног рачуна, односно на основу документа који испоставља
понуђач, а којим је потврђено да су наведенe услуге извршене. Плаћање се врши
уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
8.2. Захтев у погледу рока (извршења услуге) – Уговор се закључиује на период од 12
месеци од дана закључења.
8.3. Место извршења услуга – адреса наручиоца:
Управа ГО Барајево, Светосавска бр.2, 11460 Барајево
8.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
8.5. Додатни захтеви у вези прихватљивости понуде
Понуде које имају битне недостатке, које су условне, недовољно читке или
неразумљиве, или које садрже додатке који нису тражени или остале нерегуларности,
које су такве да се због свега наведеног не може утврдити стварна садржина и није
могуће упоредити ту понуду са другим, биће одбијене и неће ући у даље
разматрање. Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у
претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне
набавке: 1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;2) учинио повреду
конкуренције;3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога
одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 4) одбио
да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао, а све у складу
са чл.82. Закона.
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9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату
вредност.
У цену је урачуната цена предметне услуге, као и остали зависни трошкови везани за
реализацију обавезa из овог Уговора. Цена је фиксна и не може се мењати услед
повећања цене елемената на основу којих је одређена.
10. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА
НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца:
Управа ГО Барајево, Светосавска бр. 2, 11460 Барајево, електронске поште на e-mail:
javne.nabavke@barajevo.org.rs или факсом на број: 011-8302-444, тражити од
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
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 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, ЈН- бр. VIII-02 40414/2017. Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање
дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити
да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20. Закона.
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12. 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.
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.
13. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ
КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ
ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.
14. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ
БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. У случају
истог понуђеног рока плаћања, као најповољнија биће изабрана понуда оног
понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.
15. 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 немају забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде.. (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3).
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16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА
УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно,
електронском поштом на e-mail javne.nabavke@barajevo.org.rs, факсом на број:
011/8302-444 или препорученом пошиљком са повратницом на адресу: Управе ГО
Барајево, Светосавска бр. 2, 11460 Барајево. Захтев за заштиту права се може поднети
у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим
Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац
објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници
најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи
податке из Прилога 3љ.
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 и уколико је
подносилац захтева у складу са чланом 63. Став 2. Овог Закона указао наручиоцу на
евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. Захтев за
заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истеке рока за
подношење понуда, а након истека рока из става 3.овог члана сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека 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 објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоци захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и
4.овог члана, 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.
Приликом подношења захтева за заштиту права, Подносилац захтева је дужан да
изврши уплату прописане таксе у износу од 60.000,00 динара. Као доказ о уплати
таксе, у смислу члана 156. Став 1.тачка1. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“
број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Потврда о извршеној уплати таксе мора да садржи
следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос
средстава реализован, као и датум извршења налога.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
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(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за
којег је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона
17. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у
року од 8 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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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Образац бр.4
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку мале
вредности Услуге обезбеђења зграде ГО Барајево, број VIII-02 404-14/2017.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

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
Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

_________________

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности услуге
Обезбеђења зграде ГО Барајево бр. VIII-02 404-14 / 2017

22/ 36

Образац бр.5
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.
Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

___________________
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Образац бр.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.
Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

__________________
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Образац бр.7
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ Услуге обезбеђења зграде ГО Барајево, број VIII-02
404-14/2017
Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом
Рок плаћања не може бити краћи од 8 (осам)
дана, ни дужи од 45 (четрдесет пет) дана [рок је
дефинисан у складу са Законом о роковима
измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012)],
од дана пријема правилно испостављеног
рачуна, односно на основу документа који
испоставља понуђач, а којим је потврђено да су
наведенe услуге извршене. Плаћање се врши
уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Рок важења понуде - не може бити краћи од 30
дана од дана отварања понуда.
Место извршења услуга - у згради ГО Барајево,
Светосавска бр.2, 11460 Барајево

Датум

Рок за плаћање је _________
дана.

Рок важења
________ дана.
Сагласни:
ДА
НЕ

понуде

је

Понуђач
М. П.

_____________________________

__________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи
подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом
оверити образац понуде.
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VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Образац бр. 8

Услуга

Јед.
мере

Количина

1
1

Услуге физичкоg обезбеђења
за једног извршиоца,0-24h

h

Јединична цена
без ПДВ

2

Јединична

Укупна цена

Укупна цена са

цена

без

ПДВ-ом

ПДВ

са ПДВ

ПДВ-а

3

4

5

8760

Укупна цена без ПДВ-а
За 3 извршиоца за 12 месеци (365
_________________________________ РСД
дана)
Укупна цена са ПДВ-ом
За 3 извршиоца за 12 месеци (365
_________________________________ РСД
дана)
УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
У колони 2 – уписати цену услуге по радном сату без ПДВ-а;
У колони 3 - уписати износ ПДВ-а по радном сату;
у колони 4 - уписати цену услуге по радном сату са ПДВ-ом;
у колони 5– укупна цена услуге за цео период без ПДВ-а;
у колони 6 - укупна цена услуге за цео период са ПДВ-ом

Место и датум:
_________________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача:
_________________________
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6

Напомена:
Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена
цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке и не може бити
мања од минималне цене радног сата коју утврђује Влада Републике Србије а која
важи на дан отварања понуда. У супротном ће понуда бити одбијена као
неприхватљива.
У износ цене су урачунати сви трошкови везани за вршење услуга која су предмет
јавне набавке укључујући и трошкове опремања непосредних извршилаца, трошкови
опреме као и све зависне трошкове. Уговарање се врши до износа процењене
вредности јавне набавке. Овај образац овлашћено лице понуђача мора да попуни,
потпише и печатом овери, чиме потврђује да су тачни подаци који су у овом обрасцу
наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да образац структуре цене 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 структуре цене.
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VIII ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА
Oбразац бр. 9

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА
У вези са позивом за набавку услуга-обезбеђење зграде Градске општине Барајево,
број VIII-02 404-14/2017 изјављујемо под пуном кривичном и материјалном
одговорношћу, да смо као понуђач при састављању своје понуде поштовали обавезе
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која
је на снази у време подношења понуде. (Чл75. Ст.2).
Напомена: Ову изјаву је потребно копирати за сваког од подизвођача или
члана групе, како би сваки од њих потписао за себе. Уколико понуда не садржи
попуњену, потписану и печатом оверену ову изјаву његова понуда ће се
одбити као неисправна.

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

_________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког подизвођача. Изјаву копирати у потребном броју.
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IX МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗГРАДЕ ГО БАРАЈЕВО
Напомена:
Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
прихвата све елементе модела уговора.
У случају подношења заједничке понуде односно понуде са подизвођачем у моделу
уговора навести и све понуђаче из групе понуђача односно све подизвођаче. Група
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и
печатом оверити модел уговора, што је наведено у споразуму који је сасатавни део
заједничке понуде, а код понуде са учешћем подизвођача модел уговора потписује
понуђач.
Празна поља се морају попунити од стране понуђача ( изузев датума закључења као
и броја и датума одлуке о додели уговора)
Закључен дана ………………. године између:
1. Наручиоца, УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
Са седиштем у Барајеву, улица: Светосавска бр. 2,11460 Барајево, ПИБ: 101954875,
МБ: 07001126
Број рачуна: 840-74640-84. Назив банке: Извршење буџета ГО Барајево, Управа за
трезор
Телефон: 011/8302-388, Телефакс: 011/8302-444
кога заступа Заменик начелника Управе ГО Барајево Тихомир Јелић ( у даљем
тексту: наручилац ),
2. Понуђача __________________________________________________________
Са седиштем у __________________________________________________ улица:
______________________________________________________________________,
ПИБ: _____________________________________, МБ: ________________________
Број рачуна:____________________________________________________________
Назив банке:___________________________________________________________
Телефон:______________________________________________________________,
Телефакс:______________________________________________________________
кога заступа ____________________________________________ ( у даљем тексту:
давалац услуга ),
(доње црте попуњавају само понуђачи који подносе заједничку понуду односно понуду са
учешћем подизвођача, тако што уписују називе свих учесника заједничке понуде односно свих
подизвођача)
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Члан 1.
ОСНОВ УГОВОРА
Основ Уговора је јавна набавка мале вредности и то: Услуге обезбеђења зграде ГО
Барајево, евидентирана под бројем ЈН VIII-02 404-14/2017, за коју је одлука о додели
уговора
донета
дана.......................,
а
на
основу
понуде
понуђача
бр.________________од ___________________________(у даљем тексту понуда).
Члан 2.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Предмет уговора је набавка услуга физичко- техничког обезбеђења и заштите
имовине (ФТО) као и противпожарне заштите ( ППЗ) зграде ГО Барајево и то на
пријавници у холу зграде ГО Барајево у улици Светосавска бр. 2 као и на другим
местима по потреби Наручиоца, а све према условима из конкурсне документације и
понуде Даваоца услуге, која је саставни део овог уговора.
– у смени 1 радник физичко- техничког обезбеђења (ФТО-а)
– услуге ће се вршити у радном времену од 00.00-24.00 часа сваки дан.
Члан 3.
УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ - ЦЕНА
Уговорена вредност услуга износи динара......................................................без ПДВ-а
(словима..........................................................................................................................)
односно динара ................................................................................................... са ПДВ-ом
(словима...............................................................................................................)
Након закључења уговора није дозвољена промена цене, нити других битних
елемената уговора.
У случају неслагања имеђу цене исказане бројевима и оне исписане словима, биће
меродавна она исписана словима.
Члан 4.
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Наручилац ће извршене услуге по овом Уговору платити у року који не може бити
краћи од 8 (осам) ни дужи од 45 (четрдесет пет) дана рачунајући од дана службеног
пријема правилно испостављеног рачуна, који Давалац доставља Наручиоцу за
предметне услуге. Рок за плаћање је _____ од дана службеног пријема правилно
испостављеног рачуна.
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Члан 5.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Наручилац преузима обавезу да службеницима обезбеђења обезбеди неопходне
услове за ефикасан рад, што подразумева нарочито:
-

обезбеђење одговарајуће адекватно намештене просторије са решеним
грејањем ;
обезбеђење просторије за пресвлачење, смештај одела, оружја и опреме која
се може закључавати;
обезбеђење одговарајућег доступног санитарног чвора;
телефонску везу коју ће службеник обезбеђења користити за комуникацију са
градским секретеријатом мупа, ватрогасном службом, хитном помоћи и у
евентуално другим случајевима које Наручилац одобри.

Наручилац се обавезује да упозна одговорно лице Даваоаца услуга са свим
релевантним чињеницама везаним за објекте и запослене а које су од значаја за
остваривање уговорне обавезе.
Наручилац се обавезује да - благовремено у складу са одредбама овог Уговора,
изврши оверу и плаћање правилно испостављеног рачуна.
Наручилац даје примедбе и рекламације на пружене услуге другој уговорној страни у
писаном облику, најдуже до 24 (двадесетчетири) часа од када је наступио разлог за
рекламацију. Рекламација мора бити у логичкој вези са безбедношћу имовине и лица.
Давалац услуге се обавезује да примедбе и рекламације из става 4. овог члана уклони
одмах пошто су му саопштене.
Наручилац може од Даваоца услуге захтевати замену појединих ангажованих
службеника обезбеђења . Давалац је дужан да одговарајућу замену изврши одмах по
пријему захтева за замену од стране Наручиоца.
Члан 6.
ОБАВЕЗЕ ДАВАОЦА УСЛУГА
Давалац улуге се обавезује да ће путем својих радника физичко-техничког
обезбеђења, контролних органа и књиге дежурстава, обезбеђивати имовину
корисника услуга у складу са Законским прописима.
Радници физичко техничког обезбеђења и контролни органи су у радном односу као
даваоци услуга, те за овај рад њему и одговарају и извршавају његова упутства у
складу са позитивним прописима.
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Давалац услуге се обавезује да ће пружити услуге физичко- техничког обезбеђења
које обухватају :
-Физичко обезбеђење објеката , имовине и лица;
-Контролу улаза , кретања, задржавања и изласка у и из објеката;вођење евиденције
и дневни обилазак пословне зграде и свих објеката на адреси из уговора уз контролу
лица;
-спречавање крађе и уништавања имовине
-спречавање напада на објекте, лица и имовину у њему као и удаљавање лица која
ометају процес рада и ремете рад у објектима и угрожавају безбедност имовине
-реализацију првих неопходних мера у случају откривања кривичног дела или друге
појаве у вези са безбедношћу
-праћење и рад са системом интегрисаног видео надзора наручиоца, као и
активности у потребним ситуацијама
-спровођење преветивних и осталих неопходних мера противпожарне заштите у
ситуацијама угрожености објеката и имовине Наручиоца-мере противпожарне
заштите према закону заштите од пожара, Правилнику и плану заштите од пожара
наручиоца; у случају пожара, мањи пожар гасити и позвати ватрогасце
-у случају хаварије на објектима, затварање довода воде и довода електричне
енергије
-у случају земљотреса, града, олује и осталих непогода предузимање појачаних мера
безбедности и заштите
Радници физичко-техничког обезбеђења и контролни органи при обављању послова
физичко-техничког обезбеђења носе униформу са видљивим знаком пружаоца услуга
као и истакнуту службену легитимацију.
Наручилац и непосредни руководилац корисника услуга односно запослени кога
овласти наручилац, ће сам издати потребна успутства и наређење радницима
физичко-техничког обезбеђења за време вршења дужности а који су у складу са
законским прописима.
У циљу заштите имовине и лица корисника услуга, радници даваоца услуге су
овлашћени да у току свога рада врше контролу странки и радника корисника услуга, а
на начин и под условима који одређује овлашћени орган корисника услуге.
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Члан 7.
Давалац улуге одговара за штету која настане на имовини која се обезбеђује, уколико
је штета настала непосредном кривицом лица које врши обезбеђење. Кривица
радника, даваоца услуге, утврђује заједничка комисија-арбитража формирана од
стране даваоца и корисника услуге, по пријему обавештења пропраћено писаним
образложењем од стране корисника услуге, у року од 24 часа од настанка штете.

Члан 8.
РАСКИД УГОВОРА
Свака уговорна страна има право на раскид уговора.
Наручилац има право на раскид уговора уколико Давалац услуга почини грешку грубе
непажње или не поступи по налогу Наручиоца.
Давалац услуга има право на раскид уговора уколико Наручилац не испуни
благовремено своје обавезе плаћања пружених услуга.
Отказни рок за обе уговорне стране износи 15 (петнаест) дана од дана када уговорна
страна којој се отказује уговор прими писмено обавештење о раскиду.
Уговор се раскида изјавом датој у писаној форми која се доставња другој уговорној
страни и са отказним роком од 15(петнаест) дана од дана достављања изјаве. Изјава
мора да садржи основ за раскид.

Члан 9.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
За све што овим Уговором евентуално није предвиђено, примењиваће се одредбе
Закона о облигационим односима.
У случају спора по овом Уговору, уговорне стране ће настојати да га реше споразумно.
Уколико се настали спор не реши споразумно, исти ће бити решаван пред стварно
надлежним судом у Београду.
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Члан 10.
Овај уговор се закључује за период од 12.месеци од дана закључења Уговора.

Члан 11.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка, од којих свака уговорна
страна задржава по 3 (три) примерка.

НАРУЧИЛАЦ:
Председник ГО Барајево
______________________
Слободан Адамовић

ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ:
_______________________________
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X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Образац бр.10

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде,
како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

УКУПАН
ПОНУДЕ

ИЗНОС

ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ПРИПРЕМАЊА

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

М.П.

Потпис понуђача
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Образац бр.11

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке мале вредности – Услуге обезбеђења зграде ГО Барајево, бр.
VIII-02 404-14/2017, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

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