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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

НАБАВКА И УГРАДЊА ПРОТИВПОЖАРНЕ ЦЕНТРАЛЕ У УЛИЦИ
ВЛАЈКОВИЋЕВА БРОЈ 10
НАБАВКА БРОЈ 186/2019
члан 39. став 2. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015)
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

У поступку набавке број 186/2019, чији је предмет је набавка и уградња
противпожарне централе у улици Влајковићева број 10, дајем понуду, како следи:

Понуда број:
Датум:

Потпис овлашћеног лица

Управа за заједничке послове републичких органа
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име
или скраћени назив
Улица и број
Адреса
седишта

Место
Општина

Матични број понуђача
Порески
идентификациони број
Статус понуђача
(заокружити)

Врста - величина правног лица
(заокружити)

А)

Правно лице

Б)

Предузетник

В)

Физичко лице

А)

Велико

Б)

Средње

В)

Мало

Г)

Микро

Одговорно лице
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
e-mail:
Број текућег рачуна
Назив пословне банке код које
се води рачун
Потпис овлашћеног лица
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Подаци о наручиоцу : Управа за заједничке послове републичких органа ,
Немањина 22-26 Београд
Контакт особа : Мила Сашић, телефон 011/2658-875
Предмет
набавке:

Предмет набавке је набавка и уградња противпожарне централе
у улици Влајковићева 10.
Назив и ознака из општег речника: Радови на инсталацији
уређаја за противпожарну заштиту 45343000-3.

1. Валута
Цена је фиксна мора бити изражена у динарима, без ПДВ-а и не може се
мењати у току трајањa уговора.
У цену радова потребно је урачунати све радове око демонтаже, монтажу
и повезивање централе као и све зависне трошкове за реализацију предметне набавке.
Рок важења понуде је 30 дана од дана отварања понуде.
2. Захтеви у погледу начина и услова плаћања
Плаћање ће се извршити у року од 30 дана, од дана достављања окончане
ситуације, оверене од стране надзорног органа Наручиоца.
Окончана ситуација мора да садржи број и датум закљученог Уговора о
извођењу радова.
3. Место и начин извођења радова
Радови који су предмет набавке изводиће се у улици Влајковићева број 10.
Радови се морају изводити у свему према важећим стандардима и
правилима струке уз коришћење материјала који задовољава важеће прописе и
стандарде.
За време извођења радова понуђач је у обавези да зону рада одржава
уредном као и да изврши детаљно чишћење зоне рада, по завршетку радова.
Понуђач је дужан да се придржава радног реда и правила Наручиоца за
време извођења радова и боравка ангажованих лица на месту извођења радова.
4. Рок извођења радова
Рок извођења радова не може бити дужи од 5 дана, од дана закључења
уговора
5. Вишак радова
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за
извођењем вишкова радова, дефинисаних чланом 9. Став 1, тачка 5) Посебних узанси о
грађењу („Сл. лист СФРЈ бр. 18/77“), Извођач радова је дужан да застане са извођењем
радова и писано (уписом у грађевински дневник) обавести стручни надзор наручиоца и
самог Наручиоца о насталом вишку радова.
По добијању писане сагласности (уписом у грађевински дневник од стране
стручног надзора Наручиоца), Извођач радова ће извести вишак радова, с тим да укупна
вредност вишкова радова не може прећи 10 % од укупне вредности радова.
Јединичне цене за све позиције по спецификацији радова за које се утврди
постојање вишка радова, остају фиксне и непроменљиве.
Након сагледавања свих количина и позиција по којима се појављује
вишак радова, Наручилац и Извођач радова ће закључити Анекс уговора за предметне
радове.
Управа за заједничке послове републичких органа
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Извођење вишка радова до 10% вредности укупно уговорених радова неће
утицати на продужетак рока завршетка радова.
6. Квалитет
Радови се морају
правилима струке.

изводити у свему према важећим стандардима и

7. Средство финансијског обезбеђењa
7.1. Понуђач је дужан да у понуди достави:
- Попуњену сопствену меницу за озбиљност понуде у висини од 2% од
вредности понуде без ПДВ-а, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и
регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“
бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 и др. закон 31/2011,
139/2014) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра
меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011, 80/2015, 76/2016 и 82/2017);
- Менично овлашћење да се меница у висини од 2% од вредности понуде
без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату, у року који мора да траје
најмање колико и рок важења понуде, који понуђач уписује у обрасцу понуде (Рок
важења понуде), у случају да понуђач по истеку рока за подношење понуде измени,
допуни, опозове своју понуду или не закључи уговор о јавној набавци а његова је понуда
оцењена као најповољнија или не поднесе средство финансијског обезбеђења прописано
конкурсном документацијом.
- Потврду о регистрацији менице;
- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно види
депоновани потпис понуђача, оверен од банке са датумом не старијим од 30 дана од дана
отварања понуда.
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити
идентичан са потписом у картону депонованих потписа. У случају промене лица
овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

Напомена: Модел како треба попунити сопствену меницу
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7.2. Понуђач коме буде додељен уговор дужан је да у тренутку
закључења уговора преда Наручиоцу:
- Попуњену сопствену меницу за добро извршење посла, у висини од
10% од укупно уговорене цене без ПДВ-а, потписану од стране лица овлашћеног за
заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени
лист СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 и др.
закон 31/2011, 139/2014) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину
вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011, 80/2015,
76/2016 и 82/2017);
- Mенично овлашћење да се меницa у висини од 10% од укупно уговорене
цене без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у року који траје 30
дана дуже од истека рока за испуњење уговорних обавеза.
- Потврду о регистрацији менице,
- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно види
депоновани потпис понуђача, оверен од банке са датумом не старијим од 30 дана, од
истека рока важности уговора.
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити
идентичан са потписом у картону депонованих потписа.
У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење
остаје на снази.
По истеку рока важности менице Наручилац ће предметну меницу
вратити, на писани захтев понуђача.
7.3. Меница за отклањање недостатака у гарантном року
Понуђач је дужан да у тренутку примопредаје предмета Уговора преда
Наручиоцу:
- Попуњену сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном
року, у висини од 10% од укупне уговорене цене без ПДВ-а, потписану и оверену, од
стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о
платном промету („Службени лист СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр.
43/2004, 62/2006, 111/2009, 31/2011, 139/2014 и други) и Одлуком НБС о ближим
условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени
гласник РС“ бр. 56/2011, 80/2015 и 76/2016. и 82/2017).
- Менично овлашћење да се меницa у висини од 10% од укупне уговорене
цене без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају
неизвршења уговорних обавеза), са роком важења 5 дана дуже од гарантног рока;
- Потврду о регистрацији менице,
- Kопију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде
депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не
старијим од 30 дана, од дана извршења уговора.
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити
идентичан са потписом у картону депонованих потписа.
У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење
остаје на снази.
По истеку рока важности менице Наручилац ће предметну меницу
вратити, на писани захтев понуђача.
8. Реализација средстaва финансијског обезбеђењa
Наручилац може да реализује средствa финансијског обезбеђења уколико
понуђач не извршава обавезе из предметног поступка као и уговорне обавезе.
Управа за заједничке послове републичких органа
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9. Гарантни рок
Гаранција на изведене радове и уграђену опрему је најмање 24 месеца.
Гарантни рок тече од од записничког пријема изведених радова.
10. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
Наручилац и понуђач ће записнички констатовати обим и квалитет
изведених радова. У случају записнички утврђених недостатака изведених радова,
понуђач мора исте отклонити најкасније у року од 7 дана од дана сачињавања записника
о рекламацији.
Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза
овлашћено је да приликом записничке примопредаје предмета уговора прими средство
финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у складу са
одредбама уговора. Лице одговорно за праћење реализације уговора Сања Смиљанић
телефон: 064/8167-301.
11. Критеријум за оцењивање понуда
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
12. Резервни критеријум
У случају да два или више понуђача понуде исту цену наручилац ће
изабрати понуду понуђача који понуди краћи рок извођења радова.
13. Мере заштите
Понуђач је дужан да приликом извођења радова, примењује све потребне
мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени
гласник РС“ број 101/2005, 91/2015 и 113/2017 и др. закони).
14. Заштита података наручиоца
Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима
ставља на располагање.
Саставни део обрасца понуде је Изјава о чувању поверљивих података.
Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува
и штити, без обзира на степен те поверљивости.
15. Употреба печата
Чланом 9. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације
у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени
гласник Републике Србије", бр. 86/2015 и 41/2019) прописано је да приликом
сачињавања понуде употреба печата није обавезна.
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ОБАВЕЗАН УСЛОВ ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 5) ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА
- Понуђач мора доказати да је овлашћен од стране надлежног органа
за обављање делатности која је предмет јавне набавке у складу са Законом о заштити
од пожара („Службени гласнику РС", бр. 111/2009, 20/2015 87/2018 и 87/2018-др.
закони).
Доказ за правно
лице:
Доказ за
предузетнике:
Доказ за физичко
лице::

Фотокопијa важећег Решења/Овлашћења надлежног органа
МУП-а, за обављање послова пројектовања и извођења
посебних система и мера заштите од пожара

ДОДАТНИ УСЛОВИ (ЧЛАН 76. ЗАКОНА)
1. Пословни капацитет
Овлашћење произвођача опреме
-Понуђач је дужан да у понуди достави овлашћење за инжењеринг,
инсталирање и одржавање постојећих „ SecurioPro“ i „ SecuriFire“ издато од стране
произвођача опреме
Доказ за правно
лице:
Доказ за
предузетнике:
Доказ за физичко
лице::

овлашћење за инжењеринг, инсталирање и одржавање
постојећих „SecurioPro“ i „SecuriFire“ издато од стране
произвођача опреме

Сертификати
- Потребно је да понуђач у понуди достави фотокопије важећих
сертификата које је издало акредитационо тело и то:
- SRPS/ISO 9001 систем менаџмента квалитетом;
- SRPS/ISO 14001 систем управљања заштитом животне средине;
- SRPS/OHSAS 18001 систем управљања здрављем и безбедношћу на
раду
Понуђач је дужан да током трајања уговора прати процес усаглашавања
са важећим системом менаџмента и обезбеди поседовање важећих сертификата.
Доказ за правно
лице:
Доказ за - фотокопијe наведених важећих сертификата
предузетнике:
Доказ за
физичко лице:
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2. Кадровски капацитет
Кадровски капацитет се односи на број запослених лица код понуђача или
радно ангажованих по другом правном основу у складу са важећим Законом о раду
(„Службени гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 и
95/18).
Понуђач је дужан да располаже следећим кадровским капацитетом и то:
Најмање 5 запослених или радно ангажованих лица, и то:
- Најмање 2 дипломирана инжењера електротехнике;
- 1 инжењер електротехнике са лиценцом ИКС 353;
- 1 инжењер електротехнике са лиценцом ИКС 453;
Један од наведених инжењера мора поседовати Уверење издато од стране
МУП-а о положеном стручном испиту за израду пројекта стабилних система за дојаву
пожар и извођење ових система.
-Најмање 3 радника електро струке са уверењем ( сертификатом)
издатим од стране произвођача опреме „Securiton“ о извршеној обуци за рад са
„ SecurioPro“ i „ SecuriFire“ системом за дојаву пожара.
Свих 5 радника морају да поседују Уверење МУП-а о положеном
стручном испиту из области заштите од пожара.
Доказ за правно
лице:
Доказ за
предузетнике:
Доказ за
физичко лице:

-за све наведене кадрове
-копије образаца М-3а, М или другог одговарајућег обрасца из
којих се види да су запослена или радно ангажована лица
пријављена на пензијско осигурање (за сваког појединачно)
-Уверење МУП-а о положеном стручном испиту из области заштите од
пожара.
за дипломиране инжењере електротехнике
-Копија лиценце

- Уверење издато од стране МУП-а о положеном стручном испиту
за израду пројекта стабилних система за дојаву пожар и извођење
ових система.
за раднике електро струке
- уверења ( сертификат) извршеној обуци за рад са „ SecurioPro“ и
„ SecuriFire“ системом за дојаву пожара.
Понуђач је дужан да обезбеди захтевани кадровкси капацитет током
трајања уговора.
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Ред.
бр.

Име и презиме дипломирана инжењера
електротехнике са лиценцом ИКС

Број лиценце
ИКС

1

2

3

Уверење МУП-а
о положеном
стручном испиту
4

1.
2.
Напомена: Навести који од ижењера поседује Уверење издато од стране МУП-а о
положеном стручном испиту за израду пројекта стабилних система за дојаву пожар и
извођење ових система.

Ред.
бр.

Име и презиме радника електро струке

1

2

1.
2.
3.

ДАТУМ
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ИЗЈАВА

ПОТВРЂУЈЕМ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
одговорно
лице
понуђача___________________________________________________
________________________________________________________________________________да
наведени понуђач испуњава услове за учешће у поступку набавке број 186/2019, чији је предмет
набавка и уградња противпожарне централе у улици Влајковићева број 10:

1.

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар

2.

Да понуђач 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

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

4.

Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да понуђач нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана, од дана
настанка промене у било којем од података наведених у овом обрасцу, о промени писмено
обавести Наручиоца и да промену документује на прописан начин.

ДАТУМ
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РОК
ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана, од дана отварања
понуда.
Понуда коју подносим у предметном поступку набавке важи
_________________________________________ дана од дана отварања
понуда.
(уписати број дана важења понуде)

Потпис овлашћеног лица
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СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
Понуђач је дужан да попуни све ставке из обрасца спецификације
Poz.
1

Opis

Mera

Količina

Jed. Cena
(bez PDV-a)

Jed.cena
(sa PDV-om)

Ukupna cena
bez PDV-a
(4x5)

Ukupna cena sa
PDV-om
(4x6)

2

3

4

5

6

7

8

SISTEM DOJAVE POŽARA
1.

1.1

TABELA 1
Mikroprocesorska adresabilna centrala za signalizaciju
požara za povezivanje do 250 elemenata.
Potrebno je da Centrala poseduje:
1. integrisanu operativnu upravljačku konzolu za
rukovanje sistemom sa TFT displejom 5.7“ i
SecuriWheel-om za kretanje kroz menije. Sva
stanja sistema se prikazuju u tekstualnom
obliku na displeju. Moguće je birati ispis na 4
jezika, od kojih je jedan srpski. Menjanje jezika
je moguće u toku rada centrale. Na konzoli
postoje 3 funkcijska tastera i 7 LED za
prikazivanje prioritetnih stanja,
2. da sadrži napojnu jedinicu sa akumulatorskim
baterijama 2x12V, 9Ah za rezervno napajanje
sistema minimalno 72 sata u mirnom i 30
minuta u alarmnom režimu u slučaju ispada
mrežnog napajanja,
3. mogućnost da softverski vrši izbor osetljivosti
i kriterijuma rada javljača požara (dim,
temperatura ili kombinovano),
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kpl.

1
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Poz.
1

1.2

Opis

Mera

Količina

Jed. Cena
(bez PDV-a)

Jed.cena
(sa PDV-om)

Ukupna cena
bez PDV-a
(4x5)

Ukupna cena sa
PDV-om
(4x6)

2

3

4

5

6

7

8

kom.

2

4. da sadrži relejne module sa programabilnim
izlazima za potrebe isključenja klapni,
el.energije, PP vrata ili slično u slučaju pojave
požara,
5. potvrde o usaglašenosti sa Pravilnikom o
elektromagnetnoj
kompatibilnosti
i
Pravilnikom o električnoj opremi namenjenoj
za upotrebu u okviru određenih granica napona,
koje su izdate od strane domaćeg sertifikovanog
tela. Centrala treba da ima VdS atest i da
zadovoljava standard EN 54-2,
6. Tip B7-SCP520 Securiton Švajcarska ili slična.
Adresabilni ulazno/izlazni modul za kontolu nadziranih
uređaja. Nadzirani izlaz na modulu je otporan na kratak
spoj. Ulazi su nadzirani na prekid i kratak spoj. Svaki
ulaz se posebno programira i konfiguriše pomoću PC
softvera.
Modul poseduje potvrdu o usaglašenosti sa Pravilnikom
o elektromagnetnoj kompatibilnosti izdatu od strane
domaćeg sertifikovanog tela.
Modul poseduje VdS atest i zadovoljava standard
EN54-18.
Tip BX-IOM Securiton Švajcarska ili sličan.
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Opis

Mera

Količina

Jed. Cena
(bez PDV-a)

Jed.cena
(sa PDV-om)

Ukupna cena
bez PDV-a
(4x5)

Ukupna cena sa
PDV-om
(4x6)

1

2

3

4

5

6

7

8

kom.

2

1.3

Adresabilni izlazni relejni modul sa četiri beznaponska
relejna kontakta 2A / 230V. Svaki relej daje COM, NO
i NC kontakt. Svaki ulaz se može programirati pomoću
PC softvera. Relejni izlazi se mogu prebaciti na fail-safe
poziciju u slučaju gubitka napajanja.
Modul poseduje potvrdu o usaglašenosti sa Pravilnikom
o elektromagnetnoj kompatibilnosti izdatu od strane
domaćeg sertifikovanog tela.
Modul poseduje VdS atest i zadovoljava standard
EN54-18.
Tip BX-REL4 Securiton Švajcarska ili sličan.
Ugrađeni su u razvodne ormane.
Sitan instalacioni materijal (šrafovi, tiplovi...)

kpl.

1

Poz.

1.3

UKUPNO TABELA 1:
2.

TABELA 2.

2.1

Demontaža postojeće PP centrale i modula. Montaža i
povezivanje novih modula i PP centrale.
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Poz.
1

2.2

Opis

Mera

Količina

Jed. Cena
(bez PDV-a)

Jed.cena
(sa PDV-om)

Ukupna cena
bez PDV-a
(4x5)

Ukupna cena sa
PDV-om
(4x6)

2

3

4

5

6

7

8

kpl.

1

Puštanje u rad. Usluga obuhvata:
- proveru
ispravnosti
izvedene
instalacije,
montiranih i povezanih elemenata sistema za
dojavu požara,
- montažu signalnih linija na centralu za dojavu
požara
- programiranje centrale, funkcionalno ispitivanje i
puštanje u rad,
- obuku korisnika u rukovanju,
- isporuku dokumentacije (uputstvo za rukovanje i
programiranje, dnevnik uređaja i atesti) i
- primopredaju i sastavljanje zapisnika o ispravnosti
i funkcionalnom ispitivanju.

UKUPNO TABELA 2:
UKUPNO – ( TABELA 1 + TABELA 2):
-

Ponuđena oprema u potpunosti mora da bude kompatibilna sa opremom - detektorima ugrađenim na objektu- tip PP centrale ugradjen na objektu Vlajkoviceva br. 10 je
Fittich MCU – 211 sa 4 petlje.

Потпис овлашћеног лица

______________________________
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РЕЗЕРВНИ КРИТЕРИЈУМ
РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Предметне радове извршићу у року од _______________________дана, од
дана закључења уговора.
(уписати понуђени рок)

Рок извођења радова не може бити дужи од 5 дана, од дана закључења
уговора

Датум:___________

Потпис овлашћеног лица
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ИЗЈАВА
о чувању поверљивих података

___________________________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив)
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
укључујући и подизвођаче, да ћу све податке који су нам стављени на располагање у
поступку набавке број 186/2019, чији је предмет набавка и уградња противпожарне
централе у улици Влајковићева број 10 и приликом реализације Уговора, чувати и
штитити као поверљиве и да ћу све информације чувати од неовлашћеног коришћења и
откривања као пословну тајну, нарочито у делу који се односи на распоред просторија,
инсталације укључујући и све остале информације које могу бити злоупотребљене у
безбедносном смислу.
Упознат сам са чињеницом да током реализације уговора могу имати
приступ записима и документима који могу садржати појединачне информације чије
откривање није дозвољено према националном законодавству Републике Србије, или
према Европском законодавству или се према интерним актима Наручиоцима сматрају
поверљивим.
Упознат сам са политиком сигурности информација код Наручиоца и
прихватам да откривање информација било ком појединцу кога Наручилац као власник
података није овластио за приступ може бити предмет кривичне или грађанске
одговорности.
Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува
и штити без обзира на степен те поверљивости.
Изјава о чувању поверљивих података биће саставни део Уговора.
Датум: ___________________________
Потпис овлашћеног лица

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити потписана и
попуњена од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
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МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује
да прихвата елементе модела уговора.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
Београд, Немањина 22-26
МОДЕЛ УГОВОРА
Закључен у Београду дана _______________________ 2019. године.
УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
1.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ
ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА, Београд, Немањина
22-26, ПИБ 102199617, матични број 07001401, ЈБКЈС 41100,
коју заступа Дејан Јонић, директор (у даљем тексту:
Наручилац) и

2.

______________________________________________________
са
седиштем
у
______________,
улица
________________________,
ПИБ
__________________,
матични
број
________________
кога
заступа
___________________________________________, директор
(у даљем тексту: Извођач радова)

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:
- да је Наручилац на основу члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), спровео поступак набавке
број 186/2019 чији је предмет набавка набавка и уградња противпожарне централе у
улици Влајковићева број 10.
- да је Извођач радова доставио Понуду број (биће преузето из понуде),
која се налази у прилогу Уговора и саставни је део Уговора;
ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЂАЊА
Члан 1.
Предмет Уговора је набавка и уградња противпожарне централе у улици
Влајковићева број 10 и то:
(спецификација ће бити преузета из понуде)
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Члан 2.
Укупна уговорена цена износи (биће преузето из понуде), без ПДВ-а.
Цена је фиксна мора бити изражена у динарима, без ПДВ-а и не може се
мењати у току трајањa уговора.
У цену радова урачуната је све радове око демонтаже, монтажа и
повезивање централе као и сви зависни трошкови за реализацију предметне набавке.
Члан 3.
Плаћање ће се извршити у року од 30 дана, од дана достављања окончане
ситуације, оверене од стране надзорног органа Наручиоца.
Окончана ситуација мора да садржи број и датум закљученог Уговора о
извођењу радова.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 4.
Извођач радова је у тренутку закључења Уговора предао Наручиоцу:
- Попуњену сопствену меницу за добро извршење посла, у висини од 10%
од укупно уговорене цене без ПДВ-а, потписану од стране лица овлашћеног за заступање
и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“
бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 и др. закон 31/2011,
139/2014) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра
меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011, 80/2015, 76/2016 и 82/2017);
- Mенично овлашћење да се меницa у висини од 10% од укупно уговорене
цене без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у року који траје 30
дана дуже од истека рока за испуњење уговорних обавеза.
- Потврду о регистрацији менице,
- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно види
депоновани потпис понуђача, оверен од банке са датумом не старијим од 30 дана, од
истека рока важности уговора.
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити
идентичан са потписом у картону депонованих потписа.
У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење
остаје на снази.
По истеку рока важности менице Наручилац ће предметну меницу
вратити, на писани захтев понуђача.
У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење
остаје на снази.
Члан 5.
Извођач радова је дужан да у тренутку примопредаје предмета Уговора
преда Наручиоцу:
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- Попуњену сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном
року, у висини од 10% од укупне уговорене цене без ПДВ-а, потписану и оверену, од
стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о
платном промету („Службени лист СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр.
43/2004, 62/2006, 111/2009, 31/2011, 139/2014 и други) и Одлуком НБС о ближим
условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени
гласник РС“ бр. 56/2011, 80/2015 и 76/2016. и 82/2017).
- Менично овлашћење да се меницa у висини од 10% од укупне уговорене
цене без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају
неизвршења уговорних обавеза), са роком важења 5 дана дуже од гарантног рока;
- Потврду о регистрацији менице,
- Kопију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде
депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не
старијим од 30 дана, од дана извршења уговора.
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити
идентичан са потписом у картону депонованих потписа.
У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење
остаје на снази.
По истеку рока важности менице Наручилац ће предметну меницу
вратити, на писани захтев понуђача.
Члан 6.
Наручилац може да реализује средствa финансијског обезбеђења уколико
Извођач радова не извршава обавезе из предметног поступка као и уговорне обавезе.
МЕСТО И НАЧИН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Члан 7.
Радови који су предмет набавке изводиће се у улици Влајковићева број 10.
Радови се морају изводити у свему према важећим стандардима и
правилима струке уз коришћење материјала који задовољава важеће прописе и
стандарде.
За време извођења радова понуђач је у обавези да зону рада одржава
уредном као и да изврши детаљно чишћење зоне рада, по завршетку радова.
Извођач радова је дужан да се придржава радног реда и правила
Наручиоца за време извођења радова и боравка ангажованих лица на месту извођења
радова.
РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Члан 8.
Извођач радова је дужан да радове који су предмет набавке изведе у року
од (биће преузето из понуде) дана од дана закључења уговора
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ВИШАК РАДОВА
Члан 9.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за
извођењем вишкова радова, дефинисаних чланом 9. Став 1, тачка 5) Посебних узанси о
грађењу („Сл. лист СФРЈ бр. 18/77“), Извођач радова је дужан да застане са извођењем
радова и писано (уписом у грађевински дневник) обавести стручни надзор наручиоца и
самог Наручиоца о насталом вишку радова.
По добијању писане сагласности (уписом у грађевински дневник од стране
стручног надзора Наручиоца), Извођач радова ће извести вишак радова, с тим да укупна
вредност вишкова радова не може прећи 10 % од укупне вредности радова.
Јединичне цене за све позиције по спецификацији радова за које се утврди
постојање вишка радова, остају фиксне и непроменљиве.
Након сагледавања свих количина и позиција по којима се појављује
вишак радова, Наручилац и Извођач радова ће закључити Анекс уговора за предметне
радове.
Извођење вишка радова до 10% вредности укупно уговорених радова неће
утицати на продужетак рока завршетка радова.
КВАЛИТЕТ
Члан 10.
Радови се морају
правилима струке.

изводити у свему према важећим стандардима и

ГАРАНЦИЈА
Члан 11.
Гаранција на изведене радове и уграђени материјал је најмање 24 месеца.
Гарантни рок тече од од записничког пријема изведених радова.
МЕРЕ ЗАШТИТЕ
Члан 12.
Извођач радова је дужан да приликом извођења радова, примењује све
потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду
(„Службени гласник РС“ број 101/2005, 91/2015 и 113/2017).
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ
И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА
Члан 13.
Наручилац и Извођач радова ће записнички констатовати обим и квалитет
изведених радова. У случају записнички утврђених недостатака изведених радова,
понуђач мора исте отклонити најкасније у року од 7 дана од дана сачињавања записника
о рекламацији.
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Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза
овлашћено је да приликом записничке примопредаје предмета уговора прими средство
финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у складу са
одредбама уговора. Лице одговорно за праћење реализације уговора Сања Смиљанић
телефон: 064/8167-301.
ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА
Члан 14.
Наручилац је дужан да приликом реализације Уговора, чува као
поверљиве све информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну
тајну, који могу бити злоупотребљени у безбедносном смислу. Изјава о чувању
поверљивих података Наручиоца је саставни део Уговора.
ПРОМЕНА ПОДАТАКА
Члан 15.
Извођач радова је дужан да у року од 5 дана, писмено обавести Наручиоца
о било којој промени која настане у пословању привредног субјекта, а која се односи на
статусне и друге промене у правном промету и о томе писмено обавести Наручиоца, као
и да промене документује на прописан начин.
ТРАЈАЊЕ УГОВОРА
Члан 16.
Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране.
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају
када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете
обавезе.
О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити
другу уговорну страну.
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана, од дана
пријема писменог обавештења о раскиду Уговора
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе
Закона о облигационим односима.
Члан 18.
Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или
физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на
било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.
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Члан 19.
Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писменој форми и
уз обострану сагласност уговорних страна.
Члан 20.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у
супротном уговарају надлежност Привредног суда у Београду.
Члан 21.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака
уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.
НАРУЧИЛАЦ

Дејан Јонић. директор
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ИЗЈАВА
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

__________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив)
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам у
поступку набавке број 186/2019, чији је предмет набавка и уградња противпожарне
централе у улици Влајковићева број 10, понуду поднео независно, без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Потпис овлашћеног лица

св
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