КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДЕНОСТИ

„УСЛУГА КОНТPОЛЕ И ОДРЖАВАЊА СТАБИЛНИХ СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ
ПОЖАРА ЗА ПОТРЕБЕ УНИВЕРЗИТЕТСКЕ ДЕЧЈЕ КЛИНИКЕ“
БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
М-08/2016

Укупан број страна 42

Београд, март 2016. годинe

Page 1 of 42

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.
гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 017-424/2 од
25.03.2016. и Решења о образовању комисије бр.017-424/3 од 25.03.2016. за јавну набавку
услуга – „Контрола и одржавање стабилних система за дојаву пожара за потребе
Универзитетске дечје клинике“, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕ КОНТPОЛЕ И ОДРЖАВАЊА СТАБИЛНИХ СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА ЗА
ПОТРЕБЕ УНИВЕРЗИТЕТСКЕ ДЕЧЈЕ КЛИНИКЕ
Број М – 08/2016
Конкурсна документација садржи:
Поглавље/Образац
I
II
III
IV

V
VI
VII
Образац бр. 1
Образац бр. 2
Образац бр.3
Образац бр. 4
Образац бр. 5
Прилог бр. 1

Назив поглавља/Образца
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина
и опис услуге
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.
и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност
тих услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде
Модел уговора
Изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75. и 76.
Закона у поступку јавне набавке мале вредности
Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл. 75.
Закона у поступку јавне набавке мале вредности
Изјава о издавању инструмента обезбеђења
испуњења уговорне обавезе
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Врста и опис услуга са структуром цена

НАПОМЕНА:
Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у
свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено
обратите наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате портал Јавних набавки и интернет
страницу наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и
појашњењима конкурсне документације, јер је наручилац у складу са чл. 63. став 1. Закона дужан
да све измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу Јавних набавки и на интернет
страници наручиоца. У складу са чл. 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, наручилац ће
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници.
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
„Универзитетска дечја клиника“, Тиршова 10, 11000 Београд (у даљем тексту:
Наручилац), ПИБ: 102004424, МАТИЧНИ БРОЈ: 07031246,
Интернет страница: www.tirsova.rs
2. Врста поступка:
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 мале вредности број М-08/2016 је услуга контроле и
одржавања стабилних система за дојаву пожара за потребе Универзитетске дечје клинике,
Тиршова 10, Београд.
4. Циљ поступка
Предметна јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Добрила Лукић, e-mail: dobrila.lukic@udk.bg.ac.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника
набавке:
Предмет јавне набавке мале вредности број М-08/2016 је набавка услуге
контроле и одржавања стабилних система за дојаву пожара за потребе
Универзитетске дечје клинике, а према спецификацији датој у поглављу III
Конкурсне документације.
Назив и ознака из општег речника: 50413000 – Услуге поправке и
одржавања контролних апарата
2. Партије
Набавка није обликована по партијама.

Page 3 of 42

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
УСЛУГЕ
1. Врста услуге
Услуга контроле и одржавања
Универзитетске дечје клинике.

стабилних

система

за

дојаву

пожара

за

потребе

2. Техничке карактеристике, количина и опис услуга
Техничке карактеристике, количина и опис услуга које су предмет ове набавке дате су у тачки 5.
овог поглавља – „Техничкa спецификацијa“ и у Прилогу бр. 1 - ''Врста и опис услуга са
структуром цена''.
3.Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
Наручилац ће одредити запослено лице са његове стране, да врши контролу изведене услуге,
након чега сваки издати рачун Извршиоца парафира, чиме потврђује да је услуга која је предмет
овог уговора извршена на уговорени начин.
3. Место извршења услуге
Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, Београд
5. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА :
Предмет јавне набавке је набавка услуга контроле и одржавања стабилних система за
дојаву пожара за потребе Универзитетске дечје клинике.
Стабилни систем за дојаву пожара се састоји од:
ОБЈЕКАТ
Универзитетска дечја
кликника

ТИП
ЦЕНТРАЛЕ

АДРЕСА

КОЛИЧИНА

Siemens SInteso FC
2060
FC2060

Тиршова 10

1

БРОЈ
ЈАВЉАЧА
ПОЖАРА
805

Количина и опис услуга:
А:
Јединица
мере

ОПИС УСЛУГЕ

Количина

СЕРВИС СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА:
Редован двомесечни преглед стабилних
система и инсталација за аутоматску дојаву
и рано откривање пожара (централног
уређаја и јављача пожара)
Периодични шестомесечни преглед
стабилних система и инсталација за
аутоматску дојаву и рано откривање
пожара, са детаљним прегледом свих
елемената, отклањањем свих евентуалних
кварова, чишћењем и баждарењем свих
јављача пожара
Хитне интервенције ради отклањања
евентуалних кварова

Сервис на
свака два
месеца

4

Сервис на
сваких шест
месеци

2

радни сат

по потреби

Б:
Услуга контроле стабилних система за дојаву пожара обухвата и замену резервних делова
(списак дат у Прилогу бр 1 – ''Врста и опис услуга са структуром цена''), у зависности од појаве
кварова.
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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

1.1.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);
3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст.1.
тач. 4) Закона);
4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) – Решење Министарства унутрашњих послова
Републике Србије да понуђач испуњава услове за обављање послова испитивања и
сервисирања стабилних система за аутоматску детекцију и сигнализацију пожара и
стабилних система за аутоматско гашење пожара;
5) понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да му није изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда (чл. 75.
ст. 2. Закона).
Уколико понуду подности група понуђача, Изјава из тачке 5. мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.Текст
изјаве дат је у оквиру Обрасца бр.1.
1.2. Додатни услови за учешће у поступку (члан 76 ЗЈН) и докази испуњености услова:
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
1.2.а Пословни капацитет
 да поседује сертификат ISO 9001:2008 - систем менаџмента квалитетом;
 да поседује сертификат OHSAS 18001 - систем управљања заштитом
здравља и безбедности на раду;
Доказ: копије наведених сертификата
1.2.б Технички капацитет
 да поседује/користи најмање четири сервисна возила, од којих једно стално на
располагању Наручиоцу ради одзива на хитан позив;
 да поседује специјализовани алат прописан од стране произвођача опреме која
је предмет сервисирања, за сервисирање и испитивање састасвних
елемената система
Доказ: Изјава из Обрасца бр.1
1.2.в Кадровски капацитет
 да има најмање четири стално запослених лица која раде на пословима у вези
са предметом јавне набавке, са положеним стручним испитом из области
заштите од пожара, од којих најмање два поседују и сертификате произвођача
опреме која је предмет сервисирања да су обучени за сервисирање и одржавање
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система, а најмање једно је дипломирани инжењер електротехнике
Доказ: Копија уговора о раду, радних књижица, образаца пријава на обавезно
социјално осигурање, уверења Министарства унутрашњих послова, Сектор
за ванредне ситуације, о положеном стручном испиту из области заштите
од пожара за најмање четити лица, диплома о стеченом високом
образовању за најмање једно запослено лице са стеченим високим
образовањем из електротехничке науке и Сертификати издати од стране
произвођача опреме која је предмет сервисирања за најмање два запослена
лица.
1.2.г. Услов:
 Да је понуђач овлашћени од стране произвођача опреме да може да врши сервисирање,
програмирање и дистрибуцију резервних делова/опреме
Доказ: Копија овлашћења/лиценце за сервисирање, програмирање и дистрибуцију резервних
делова/опреме издато од стране произвођача опреме која је предмет сервисирања (Siemens
SInteso FC 2060)
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из чл.75 став 1. тач.1) до 4) Закона, а доказ из
члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1.
тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних и додатних услова (изузев услова из члана 75. ст. 1. тачка 5 и
додатног услова из тачке 1.2.a, 1.2.в. и 1.2.г) за учешће у поступку предметне јавне набавке, у
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве
понуђача - Образац 1), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. тачка 1) до 4) и чл.76. 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 понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву
подизвођача (Образац изјаве подизвођача – Образац 2), потписану од стране овлашћеног лица
подизвођача и оверену печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом .
Испуњеност услова из члана 75.ст.1.тачка 5) Закона о јавним набавкама, за учешће у
поступку предметне јавне набавке у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује
достављањем важеће дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) - Решење Министарства унутрашњих послова Републике
Србије да понуђач испуњава услове за обављање послова испитивања и сервисирања
стабилних система за аутоматску детекцију и сигнализацију пожара и стабилних система
за аутоматско гашење пожара.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведених у
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тач. 1.2. овог поглавља, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
 Услов из чл. 76. Закона, наведен у подтач. 1.2.а овог поглавља:
Доказ: Сертификат ISO 9001:2008 издат од овлашћеног тела за оцењивање усаглашености
(Акредитационог тела Србије, сертификационог тела акредитованог код акредитационог тела
земље
која
има
потписан
Multilateral
Recognition
Agreement
(MLA)
са
IAF
(InternationalAccreditation Forum) за област система менаџмента (у који спада стандард ISO 9001)
или другог овлашћеног тела за оцењивање усаглашености);
и Сертификат OHSAS 18001 издат од овлашћеног тела за оцењивање усаглашености
(Акредитационог тела Србије или другог овлашћеног тела за оцењивање усаглашености);
 Услов из члана 76. Закона, наведен. подтач. 1.2.б овог поглавља:
Доказ: Изјава из Образца бр.1
 Услов из члана 76. Закона, наведен у . подтач. 1.2.в овог поглавља Доказ: Копија уговора о раду, радних књижица, образаца пријава на обавезно
социјално осигурање, уверења Министарства унутрашњих послова, Сектор
за ванредне ситуације, о положеном стручном испиту из области заштите
од пожара за најмање четити лица, диплома о стеченом високом
образовању за најмање једно запослено лице са стеченим високим
образовањем из електротехничке науке и Сертификати издати од стране
произвођача опреме којаје предмет сервисирања за најмање два запослена лица.
Услов из члана 76. Закона, наведен у . подтач. 1.2.г овог поглавља Доказ: Копија овлашћења/лиценце за сервисирање, програмирање и дистрибуцију резервних
делова/опреме издато од стране произвођача опреме која је предмет сервисирања (Siemens
SInteso FC 2060)
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 (пет) 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 у том случају у обавези да наведе интернет страницу на којој
су подаци које тражени доказ садржи, јавно доступни.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на
прописан начин.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗIКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасна и недвосмислена,
читко попуњена на српском језику.
Сва документа у понуди морају бити на српском језику.
Изјаве (потврде) произвођача или ино заступника произвођача и сертификати, који ће послужити
за доказивање тражених додатних услова за учешће у поступку, могу бити на енглеском језику.
У случају да се укаже потреба за превођењeм документације дате на страном језику, трошкове
превођења у целости сноси понуђач, а уколико то одбије сматраће се да конкретна
документација није одговарајућа траженој конкурсној документацији.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно (предајом на писарници Универзитетске дечје клинике канцеларија „Архива“) 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, број телефона и име и
презиме особе за контакт.
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: Универзитетска дечја клиника,Тиршова бр. 10, Београд са
назнаком на коверти:
,,Понуда за јавну набавку услуге контроле и одржавања стабилних система за дојаву
пожара за потребе Универзитетске дечје клинике, број набавке М - 08/2016- НЕ
ОТВАРАТI”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 05.04.2016.
године до 09.30 часова.
Отварање је истог дана у 10:30 часова на адреси наручиоца: Универзитетска дечја
клиника,Тиршова бр. 10, Београд.
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. Наручилац ће након окончања поступка отварања понуда, све
неблаговремене понуде неотворене вратити понуђачу, са назнаком на коверти понуде да је
неблаговремена.
Понуда мора да садржи:
 Образац понуде из поглавља VI Конкурсне документације, попуњен, потписан и печатом
оверен;
 Образац изјаве понуђача– Образац бр.1;
 Образац изјаве подизвођача - Образац бр. 2 (Уколико понуђач подноси понуду са
подизвођачем);
 Изјава понуђача о издавању инструмента обезбеђења испуњења уговорене обавезе –
Образац бр. 3.
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 Образац трошкова припреме понуде ( није неопходно попунити и потписати)- Образац
бр.4;
 Образац изјаве о независној понуди - Образац бр.5;
 Модел уговора - попуњен, потписан и печатом оверен, чиме понуђач потврђује да се слаже
са елементима Модела уговора;
 Доказ о испуњености додатних услова, на начин прецизиран у поглављу IV, тачка 1.2.а,
1.2.б, 1.2.в и 1.2.г конкурсне документације
 Прилог бр. 1 – Врста и опис услуга са структуром цена
 Копија важеће дозовле надлежног органа за обављање делатности - Решење
Министарства унутрашњих послова Републике Србије да понуђач испуњава услове за
обављање послова испитивања и сервисирања стабилних система за аутоматску
детекцију и сигнализацију пожара и стабилних система за аутоматско гашење пожара.
Понудом мора бити доказано испуњење обавезних и додатних услова, као и посебних захтева
наручиоца у погледу околности од којих зависи прихватљивост понуде.
Понуда мора бити сачињена тако да је из ње могуће утврдити њену стварну садржину и да је
могуће упоредити је са другим понудама. У супротном, понуда ће бити одбијена због битних
недостатака понуде.
Напомена:
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрзце
дате у Конурсној 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 образце дате у Конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају
давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о незавнисној понуди,
Изјава о испуњавању услова из чл. 75. и 76. Закона), који морају бити потписани и оверени
печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да
један од понуђача из групе потписује и печатом оверава образце дате у Конкурсној
документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и
кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни
део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.
3. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Јавно отварање понуда обавиће дана 05.04.2016.године, у 09:30 часова, на адреси наручиоца:
Универзитетска дечја клиника,Тиршова бр. 10, Београд, у присуству овлашћених представника
понуђача.
Отварање понуда је јавно, по редоследу пријема понуда, и обавиће се истог дана по истеку рока
за подношење понуда.
Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице, а активно могу учествовати
само овлашћени представници понуђача.
Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији
наручиоца поднети уредно писмено овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.
Овлашћење за учешће у поступку отварања понуда мора бити оригинално, издато од понуђача,
са заводним бројем под којим је издато, датумом издавања, печатом и потписом одговорног лица
понуђача, а предаје се председнику Комисије за јавну набавку непосредно пре почетка поступка
отварања понуда. У противном наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у
поступку отварања понуда.
4. ПАРТИЈЕ
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
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5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Iзмену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Универзитетска дечја
клиника,Тиршова бр. 10, Београд, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку услуге контроле и одржавања стабилних система за
дојаву пожара за потребе Универзитетске дечје клинике, број набавке М-08/2016 - НЕ
ОТВАРАТI” или
„Допуна понуде за јавну набавку услуге контроле и одржавања стабилних система за
дојаву пожара за потребе Универзитетске дечје клинике, број набавке М-08/2016 - НЕ
ОТВАРАТI” или
„Опозив понуде за јавну набавку услуге контроле и одржавања стабилних система за
дојаву пожара за потребе Универзитетске дечје клинике, број набавке М-08/2016 - НЕ
ОТВАРАТI” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге контроле и одржавања стабилних
система за дојаву пожара за потребе Универзитетске дечје клинике, број набавке М08/2016 - НЕ ОТВАРАТI”.
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.
7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
8. 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.
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 број 2).
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.
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8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке,
а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) 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 и
 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Споразумом се уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом.
Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како
би могли да поднесу заједничку понуду.
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
(Образац број 1).
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.
9. НАЧИН И УСЛОВI ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРIХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања не може бити краћи од 30 дана од дана пријема рачуна, испостављеног за услуге
извршене у претходном месецу
Плаћање се врши уплатом на ручун понуђача.
Остали услови плаћања биће одређени у уговору.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Понуђач је у обавези да за извршене услуге да гаранцију у трајању од 6 (шест) месеци од дана
извршења услуге.
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 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.
У случају навођења краћег рока, понуда ће бити одбијена због битног недостатка понуде. (Нуди
се уписивањем на одговарајуће место у Обрасцу понуде.)
9.3. Захтеви у погледу рока извршења услуге
Рок одзива, на позив Наручиоца, за случај потребе да изврши хитну интервенцију или
поправку, је до 1 (једног) сата.
У осталим случајевима, понуђач је у обавези да услуге, на позив Наручиоца, изврши према
датумима и у роковима које ће одредити Наручилац за сваки конкретан посао који улази у круг
услуга које су предмет јавне набавке.
Место извршења услуге – на адреси Наручиоца – Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10,
Београд.

Page 11 of 42

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену
понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом
92. Закона.
Понуђач сноси све трошкове везане за припрему и достављање понуде. Трошкове припреме
понуде понуђач приказује у за то предвиђеном обрасцу који је саставни део конкурсне
документације, а који понуђач није обавезан попунити и потписати.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНIЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ
СЛУЖБИ ТЕРIТОРIЈАЛНЕ АУТОНОМIЈЕ
IЛI ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ
БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ
СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине
Министарства пољопривреде и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања.
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач је дужан да попуни Образац изјаве о достављању менице као средства финансијског
обезбеђења на износ од 10 % укупне уговорене вредности без ПДВ-а, као гаранцију за добро
извршење посла (Образац бр. 3). Финансијско обезбеђење мора трајати најмање онолико
колико траје рок за извршење уговорних обавеза понуђача.
Изабрани понуђач је дужан да наручиоцу приликом потписивања уговора достави бланко
потписану и оверену сопствену (соло) меницу, без протеста, са овлашћењем за попуну исте од
стране Наручиоца на износ од 10 % вредности Уговора без ПДВ-а, и картоном депонованих
потписа, коју ће Наручилац наплатити уколико Понуђач не изврши своје обавезе у року и на
начин предвиђен уговором.
Уз меницу и менично овлашћење обавезно доставити доказ о регистрацији менице.
Копија картона депонованих потписа мора бити оверена оригинал печатом од стране банке не
старијим од 30 дана од дана отварања понуде. Печати и потписи на меницама, картону
депонованих потписа и меничном овлашћењу морају бити идентични.
У случају подношења заједничке понуде, средство обезбеђења доставља понуђач који је у
Споразуму одређен као понуђач који ће у име група понуђача дати средство обезбеђења.
Уколико изабрани понуђач не обезбеди и не преда наручиоцу средство обезбеђења за добро
извршење посла на дан потписивања уговора, наручилац задражава право да потпише уговор
са следећим најбоље ранигираним понуђачем.
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13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋIИI ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
Сагласно члану 14. Закона о јавним набавкама, Наручилац је дужан да:
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу
са законом, понуђач означио у понуди;
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у
понуди;
3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као
и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.
Понуђач је обавезан да у својој понуда јасно назначи које податке сматра поверљивим као и
правни основ за то.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из
понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
14. ДОДАТНЕ IНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем
електронске поште на e-mail
dobrila.lukic@udk.bg.ac.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и
неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење
понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку услугa контроле и
одржавања стабилних система за дојаву пожара за потребе Универзитетске дечје клинике,
број М - 08/2016. 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.
15. 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
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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.
16. РЕЛЕВАНТНИ ДОКАЗ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ
РЕФЕРЕНЦА

УГОВОРИМА/

НЕГАТИВНА

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у
поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;
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.
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао
своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти
предмет набавке, за период од претходне три године.
Доказ из ст. 1. и 2. овог члана може бити:
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне
набавке или испуњења уговорних обавеза;
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом,
односно уговором;
5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и
под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
7) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном
документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или
по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
Ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу,
наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као
неприхватљиву .
Наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза уколико предмет
јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, у
вредности не већој од 15% од понуђене цене.
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17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ
КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ
ЕЛЕМЕНТ КРIТЕРИЈУМА
Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума „економски најповољнија понуда“.
Оцењивање и рангирање понуда заснива се на следећим елементима критеријумима:
„Понуђена цена“ и „Гарантни рок“.
Елемент критеријума „Понуђена цена“ се дели на следеће подкритеријуме:
1) Укупна вредност јединичних цена резервних делова (без ПДВ-а) (Релативни значај – број
пондера: 70)
Понуда са најнижом укупном вредношћу једничних цена резервних делова (CUmin) добија
максимални број бодова, тј. 70 бодова. Број бодова за укупну вредност јединичних цена
резервних делова из понуде (CU) осталих понуда израчунава се према формули:

Bcu 

70  CU min
CU

2) Јединична цена сервисног сата у редовном радном времену (Релативни значај – број
пондера: 10)
Понуда са најнижом ценом сервисног сата у редовном радном времену из понуде (CHRmin)
добија максимални број бодова, тј. 10 бодова. Број бодова за цену сервисног сата у редовном
радном времену из понуде (CHR) осталих понуда израчунава се према формули:

Bchr 

10  CHR min
CHR

3) Јединична цена сервисног сата ван редовног радног времена (Релативни значај – број
пондера: 10)
Понуда са најнижом ценом сервисног сата ван радног времена из понуде (CHVmin) добија
максимални број бодова, тј. 10 бодова. Број бодова за цену сервисног сата ван радног времена
из понуде (CHV) осталих понуда израчунава се према формули:

Bchv 

10  CHVmin
CHV

Елемент критеријума „Гарантни рок“
1) Гарантни период (Релативни значај – број пондера: 10)
Понуда са најдужим гарантним периодом добија маклсимални број бодова, тј. 10 бодова. Број
бодова за гарантни период из понуде (GP) осталих понуда израчунава се према формули:

GP 

10  GP
GP max
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18. ПОНУДЕ СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
У случају да после оцењивања понуда две или више прихватљивих понуда остваре једнак
укупан број бодова наручилац ће међу њима изабрати понуду оног понуђача који има већи број
пондера на основу критеријума „гарантни рок“.
Уколико две или више прихватљивих понуда остваре једнак број пондера и имају исти понуђени
гарантни рок, најповољнија понуда биће изабрана путем жреба (извлачење из „шешира“) у
присуству овлашћених представника понуђача и чланова комисије, о чему ће бити сачињен
записник.
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и као и да му није изречена
мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за
подношење понуда
Ову обавезу понуђач испуњава потписивањем изјаве која је саставни део конкурсне
документације, а која се налази у Обрасцу бр. 1.
20. КОРIШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано Захтев за
заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно
заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у
конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због
поступања наручиоца противно одредбама овог закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за
заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен
од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на
начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о
јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац
исте није отклонио. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана 149. Закона о
јавним набавкама , сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за
подношење понуда.
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Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у
складу са одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама.
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 подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење
пре истека рока за подношење захтева из члана 149. 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 понуђач је дужан да изврши уплату прописане
таксе од 60.000,00 динара на жиро рачун број: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или
253, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права, сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права, корисник: буџет Републике Србије, назив уплатиоца,
односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе, потпис
овлашћеног лица банке и достави потврду привредног субјекта (банке или поште) да је
извршена уплата прописане таксе коначно реализована.
Доказ мора садржати јасан печат банке (поште) и потпис овлашћеног лица са видљивим
датумом реализације уплате и јасно назначен број јавне набавке М-08/2016 за коју се предметни
захтев подноси.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
22. 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.
Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац
може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга контроле
и одржавања стабилних система за дојаву пожара за потребе Универзитетске дечје клинике,
број М-08/2016.
VI-1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПIБ):

број

Шуфра регистроване делатности

Iме особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

VI-2) ПОНУДУ ПОДНОСI:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде.
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VI-3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Шифра регистроване делатности

Iме особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

Део предмета набавке
извршити подизвођач:
2)

који

ће

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Шифра регистроване делатности

Iме особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

Део предмета набавке
извршити подизвођач:

који

ће

Место ________

ПОДИЗВОЂАЧ
-потпис-

М.П.
Датум________

_______________
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а
уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
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VI-4) ПОДАЦИ О УЧЕСНIКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Шифра регистроване делатности

Iме особе за контакт:
2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Шифра регистроване делатности

Iме особе за контакт:
3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Iме особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених
у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се
попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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1) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНА УСЛУГА КОНТРОЛЕ
ОДРЖАВАЊА СТАБИЛНИХ СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА ЗА ПОТРЕБЕ
УНИВЕРЗИТЕТСКЕ ДЕЧЈЕ КЛИНИКЕ, БРОЈ М-08/2016.
Услуга контроле стабилних система за дојаву пожара за централу Siemens SInteso FC 2060 (из
Прилога бр. 1 - Врста и опис услуга са структуром цена)

РБ

ОПИС

1

Резервни делови

2

Цена сервисног радног сата
у радном времену

3

Цена сервисног радног сата
ван радног времена

Укупно
без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

Укупно
са ПДВ-ом

Гарантни рок за услуге и уграђене делове: _________________ (не може бити краћи од 6
месеци од дана извршене услуге)
Плаћање рачуна је у року од ............................ дана од дана службеног пријема рачуна
испостављеног за услуге извршене у претходном месецу (рок не може бити краћи од 30
дана).
Рок важења понуде: ............................................... дана (минимум 60 дана од дана отварања
понуда)
Рока извршења услуге:
Рок одзива, на позив Наручиоца, за случај потребе да изврши хитну интервенцију или
поправку, је до 1 (једног) сата.
У осталим случајевима, понуђач је у обавези да услуге, на позив Наручиоца, изврши према
датумима и у роковима које ће одредити Наручилац за сваки конкретан посао који улази у круг
услуга које су предмет јавне набавке.
Место извршења услуге – на адреси Наручиоца – Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10,
Београд.
Количина и опис услуга:
А:
Јединица
мере

ОПИС УСЛУГЕ

Количина

СЕРВИС СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ
ПОЖАРА:
Редован двомесечни преглед стабилних
система и инсталација за аутоматску
дојаву и рано откривање пожара
(централног уређаја и јављача пожара)
Периодични шестомесечни преглед
стабилних система и инсталација за
аутоматску дојаву и рано откривање
пожара, са детаљним прегледом свих
елемената, отклањањем свих евентуалних
кварова, чишћењем и баждарењем свих
јављача пожара
Хитне интервенције ради отклањања
евентуалних кварова

Сервис на
свака два
месеца

4

Сервис на
сваких шест
месеци

2

радни сат

по потреби
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Б:
Услуга контроле стабилних система за дојаву пожара обухвата и замену резервних
делова (списак дат у Прилогу бр 1 – ''Врста и опис услуга са структуром цена''), у
зависности од појаве кварова.

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомена:
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 МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГЕ КОНТРОЛЕ СТАБИЛНИХ СИСТЕМА
ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА ЗА ПОТРЕБЕ УНИВЕРЗИТЕТСКЕ ДЕЧЈЕ КЛИНИКЕ
закључен у Београду, дана ___________________ године, између:
(уписује Наручилац)

УНIВЕРЗIТЕТСКЕ ДЕЧЈЕ КЛIНIКЕ, ул. Тиршова бр. 10, Београд, коју заступа
Проф. др Зоран Радојичић директор (у даљем тексту означена као: Корисник
ускуга)
и
______________________________________________________ са седиштем у
______________, улица ________________________, ПIБ __________________,
матични број ________________ кога заступа
___________________________________________, директор (у даљем тексту:
Пружалац услуга)
УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:
- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) спровео поступак јавне набавке мале вредности број М08/2016 за набавку услуга контроле стабилних система за дојаву пожара за потребе
Универзитетске дечје клинике, на основу позива за подношење понуда објављеног на
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца;
- да је Пружалац услуга доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће
преузето из понуде), која у потпуности одговара захтевима из конкурсне документације,;
- да је Наручилац Одлуком о додели уговора број (попуњава Наручилац), доделио
Пружаоцу слуга уговор за набавку услуга контроле стабилних система за дојаву пожара за
потребе Универзитетске дечје клинике
- да Наручилац овај уговор закључује на основу члана 113. Закона о јавним набавкама;
- да ће Пружалац услуга уговорне обавезе извршити са подизвођачима, однсно
члановима група понуђача:
______________________________, место ____________________улица и број,
______________________________, место ____________________улица и број,
______________________________, место ____________________улица и број,
______________________________, место ____________________улица и број,
(попуњава Пружалац услуга навођењем подизвођача/чланова групе понуђача,
уколико учествује на овој јавној набавци са подизвођачима или доставља заједничку
понуду. Уколико не учествује, овај део се брише).
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора су услуге контроле и одржавања стабилних система за дојаву
пожара за потребе Универзитетске дечје клинике (централног уређаја и јављача
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пожара), у свему према конкурсној документацији Наручиоца и прихваћеној понуди
Пружаоца услуга број (попуњава Наручилац) од (попуњава Наручилац) године, које чине
саставни део овог Уговора.
Пружалац услуга ће бити ангажован у складу са приоритетима и потребама Наручиоца.
Члан 2.
Пружалац услуге се обавезује да за потребе Корисника услуга изврши услуге контроле
стабилног система за дојаву пожара у свему према Техничкој спецификацији
садржаној у конкурсној документацији и усвојеној Понуди Пружаоца услуге, бр._______,
од ______.2016.године, које чинe саставни део овог уговора“.
За вршење уговорене услуге Пружалац услуге обезбеђује стручно сервисно особље,
материјал и опрему. Њихова вредност обухваћена је уговореном ценом.
ВРЕДНОСТ УГОВОРА
Члан 3.
Извршилац услуга се обавезује да за рачун Наручиоца изврши предметне услуге у складу
са динамиком и потребама Наручиоца, и то:
(спецификација и јединичне цене су изостављене и биће уписана у оригинал уговора
ускладу са понудом Извршиоца услуга)
Укупна вредност јединичних цена најчешћих резервних делова, вредност сервисног радног
сата у радном времену и вредност сервисног радног ван радног времена, су преузете из
понуде Извршиоца услуге бр. (попуњава Наручилац) од (попуњава Наручилац).
Укупна вредност уговора износи _____________________ динара без ПДВ-а, а у складу са
финансијским Планом Наручиоца.
Члан 4.
Уговорена цена из члана 3. овог Уговора обухвата све трошкове везане за извршење исте.
Члан 5.
Корисник услуга ће вршити плаћање након сваке извршене услуге, а у року од ____ дана
од дана пријема исправног рачуна, уплатом на текући рачун Пружаоца услуге
бр._______________________________, који се води код ___________________ банке.
Члан 6.
Пружалац услуге се обавезује да услугу врши ажурно и квалитетно према динамици у
складу са Техничком документацијом, са довољним бројем непосредних извршилаца, у
свему према нормативима и стандардима који регулишу ову област и чија је употреба
обавезна, актима Корисника услуге и у складу са овим уговором, уважавајући
правила струке, професионално и савесно.
Пружалац услуге се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења уговора изврши
први периодични - шестомесечни преглед стабилних система и инсталација за аутоматску
дојаву и рано откривање пожара (централног уређаја и јављача пожара), а наредни у
складу са обасцем понуде, који чини саставни део уговора.
Члан 7.
Пружалац услуге је дужан да примењује прописане мере у циљу осигурања
безбедности и здравља на раду, ради обезбеђења сигурности људи и имовине као и
мере заштите од пожара, у складу са позитивноправним прописима, актима
Корисника услуге и нормативима и стандардима који регулишу ову област,а чија је
употреба обавезна.
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Пружалац услуге је дужан да у току извршења услуге која је предмет овог уговора
обавести Корисника услуге о свим недостацима Техничке документације, као и о
другим околностима које је знао или морао знати, или их је уочио приликом пружања
услуге,а које могу бити од значаја за извршење уговорене услуге. У супротном,
уколико се у току извршења уговорене услуге установе недостаци који су последица
грешака или по грешних процена Пружаоца услуге, Пружалац услуге је одговоран за
штету коју би Корисник услуге у том случају претрпео.
Члан 8.
Обавеза је Пружаоца услуге да приликом контролних прегледа, који су дефинисани
чланом 1. и чланом 3. овог уговора, изрши функционалну контролу, у складу са
прописима којима је регулисана ова материја.
По извршеној контроли Пружалац услуга је дужан да Кориснику услуга достави стручни
извештај о извршеном контролном прегледу.
Обавеза је Пружаоца услуге да мере редовне контроле унесе у контролну књигу.
Члан 9.
Обавеза је Пружаоца услуге да контролне прегледе и испитивања инсталација и опреме за
заштиту од пожара, изврши и мимо наведених контролних прегледа, на писани
захтев Наручиоца (у случају квара опреме и инсталација, по налогу МУП-а, и сл).
Члан 10.
Пружалац услуге ће извршти поправку опреме и инсталације уколико се приликом било
које контролне провере утврди одступање у раду или неисправност и довести
неисправну опрему и инсталације у исправно стање, на основу претходне сагласности
Корисника услуге, а на образложену понуду Извршиоца која ће садржати детаљан
опис неопходних услуга и резервних делова потребних за отклањање квара, са
навођењем цена делова и рада.
Пружалац услуге ће уз рачун за плаћање извршених услуга обавезно приложити радни
налог са уписаним подацима о врсти пружених услуга, замењеним резервним
деловима и времену проведеном на решавању квара, изведеним интервенцијама, име и
потпис одговорног лица Корисника и Пружаоца услуга.
Корисник услуге одредиће запослено лице са своје стране, да врши контролу и оцену
квалитета извршених услуга, након чега сваки издати рачун Пружаоца услуге парафира,
чиме потврђује да је услуга која је предмет овог уговора извршена на уговорен начин.
Члан 11.
Уколико уговорене услуге нису извршене на уговорени начин, односно имају видљиве
мане, овлашћено лице Корисника услуге, у року од 3 дана од дана утврђивања постојања
мана о томе ће писмено, а у случају хитности усмено, обавестити Пружаоца услуге, са
захтевом за поновно извршење услуга, о трошку Пружаоца услуге.
Уколико се након извршених услуга, у поступку контроле од стране Корисника услуге
установе недостаци извршене услуге који нису били видљиви, овлашћено лице
Корисника услуге, у року од 5 дана од дана утврђивања постојања недостатака, ће о
томе писмено, а у случају хитности усмено, обавестити Пружаоца услуге, са захтевом
за поновно извршење услуга, о трошку Извршиоца.
Page 25 of 42

Члан 12.
Уколико Корисник услуге у току реализације овог уговора претрпи штету која је
последица неиспуњавања уговорених обавеза од стране Пружаоца услуге, Пружалац
услуге је одговоран за штету коју је Корисник услуге у том случају претрпео и дужан је да
је надокнади.
Уговорне стране су сагласне да у случају наступања штете из става 1. овог члана
заједничка комисија утврди евентуалну одговорност Пружаоца услуге, обим и висину
штете, о чему ће се сачинити записник.
Средства финансијског обезбеђења
Члан 13.
Пружалац услуге се обавезује да на дан потписивања уговора достави Кориснику услуга,
бланко оверену и потписану сопствену меницу, „без протеста“, „без трошкова“, плативна
на први позив, са роком доспећа „по виђењу“, са овлашћењем за попуњавање исте од
стране Наручиоца на износ од 10% вредности уговора без ПДВ-а, и картоном депонованих
потписа као гаранција за добро извршење посла, и са роком важења најмање онолико
колико траје рок за извршење уговорних обавеза понуђача коју ће Корисник услуга
наплатити уколико Пружалац услуга не изврши уговорну обавезу у року и на начин
утврђеним овим уговором.
Уз меницу и менично овлашћење Испоручилац ће доставити доказ о регистрацији менице и
копију картона депонованих потписа који мора бити оверен оригинал печатом од стране
банке, не старијим од 30 дана од дана отварања понуда.
Печати и потписи на меницама, картону депонованих потписа и меничном овлашћењу
морају бити идентични.
У случају подношења заједничке понуде, средство обезбеђења дооставља понуђач који је у
Споразуму одређен као понуђач који ће у име група понуђача дати средство обезбеђења.
Уколико изабрани понуђач не обезбеди и не преда наручиоцу средство обезбеђења за
добро извршење посла на дан потписивања уговора, наручилац задражава право да
потпише уговор са следећим најбоље рангираним понуђачем.
Уколико уговорне обавезе не буду извршаване у свему према одредбама овог
Уговора, Наручилац ће активирати достављено средство обезбеђења за добро
извршење посла.
Активирање средства обезбеђења не искључује право Наручиоца на потупну
накнаду.
Члан 14.
Овај уговор закључује се најдуже на период од 12 месеци од дана потписивања.
Уговор престаје да важи по истеку рока из претходног става, а пре тога уколико су
потрошена средства која су намењена за набавку услуге контроле стабилних система за
дојаву пожара за потребе Универзитетске дечје клинике.
Средства за реализацију овог Уговора су обезбеђена Законом о буџету Републике
Србије за 2016. годину („Сл. Гласник РС“ бр. 103/2015). Плаћање доспелих обавеза
насталих у 2016. години, вршиће се до висине одобрених апропријација за ту намену, а у
складу са закном којим се уређује буџет за 2016. годину.
За део реализације уговора који се односи на 2017. годину, реализација уговора ће
зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет за 2017.
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годину. У супротном уговор престаје да важи, без накнаде штете због немогућности
преузимања и плаћање обавеза од стране Наручиоца.
Све евентуалне измене и допуне уговора, морају бити сачињене у писаној форми и
потписане од стране овлашћених заступника обе уговорне стране.
Члан 15.
Овај уговор се може раскинути са отказним роком од 30 дана од дана
достављања писменог обавештења о отказу другој уговорној страни.
Корисник услуге има право једностраног раскида овог уговора у свако доба и
без отказног рока, уколико Пружалац услуге не извршава уговорене обавезе на
уговорени начин, о чему ће писмено обавестити Пружаоца услуге.
Члан 16.
Уговарачи су сагласни да све евентуалне спорове који настану из овог уговора
реше мирним путем, а уколико до споразума не дође, сагласни су да је надлежан
Привредни суд у Београду.
У случају евентуалних неслагања уговорних страна у погледу примене одредби
овог уговора примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и других
позитивноправних прописа.
Члан 17.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих 2 (два) примерка
задржава Корисник услуге, а 2 (два) примерка Пружалац услуге.

ЗА КОРИСНИКА УСЛУГА

ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГА
М.П.

Проф. др Зоран Радојичић
директор

директор
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Образац бр. 1
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 услуге контроле стабилних система за дојаву пожара за потребе
Универзитетске дечје клинике, ЈН бр. М-14/2014, 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);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
гарантује да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објављивања позива за подношење понуда
5) Понуђач испуњава додатне услове:
Понуђач располаже неопходним техничким капацитетом:
 има најмање четири сервисна возила, од којих једно стално на располагању
Наручиоцу ради одзива на хитан позив и
 поседује специјализовани алат прописан од стране произвођача
опреме која је предмет сервисирања, за сервисирање и испитивање
саставних елемената система

Место:_____________
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.
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Образац бр. 2
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 услуга контроле стабилних система за дојаву
пожара за потребе Универзитетске дечје клинике, ЈН бр. М-14/2014, 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) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објаве позива за подношење понуде.
Место:_____________
Датум:_____________

Подизвођач:
М.П.

_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Iзјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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Образац бр.3

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ

ИЗЈАВА

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати Наручиоцу
инструмент
обезбеђења уговорних обавеза –
бланко сопственe менице (само
потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа), и са роком важење
најмање онолико колико траје рок за извршење уговорних обавеза понуђача (датум
важности ће бити унет у текст меничног овлашћења), као гаранцију испуњења уговорне
обавезе, односно као гаранцију за добро извршење посла.
Сагласни смо да се, по захтеву Наручиоца, издати инструмент обезбеђења плаћања може
поднети Банци код које се води рачун Испоручиоца и то у случају да Испоручилац
једнострано раскине уговор или закасни са испуњењем уговорне обавезе.
Сагласни смо да уз бланко оверене менице, приложимо и:
Копију картона депонованих потписа овлашћених лица издат од стране банке код које се
води рачун Испоручиоца, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме
Испоручиоца, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од
30 дана од дана отварања понуда).
Менично овлашћење да се меница, без сагласности Понуђача, може поднети пословној
банци на наплату у износу од 10% од укупне вредности уговора без пдв-а у случају
неиспуњења уговорних обавеза, закашњења са квантитативним и квалитативним пријемом
уговорених добара или једностраног раскида уговора.

М.П. ________________________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Изјава се прилаже уз понуду, а меница и менично овлашћење уз бланко меницу
за добро извршење посла се достављају приликом потписивања уговора.
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Образац бр. 4

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

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 ИЗНОС
ПОНУДЕ

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.
Датум:

М.П.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Page 31 of 42

Потпис понуђача

Образац бр. 5

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

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 услуге контроле стабилних система за дојаву пожара за потребе
Универзитетске дечје,
бр М-08/2016, 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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ПРИЛОГ БР. 1 – Врста и опис услуга са структуром цена
Ред.
Бр.

Списак
резервних
делова
за
централу Siemens SInteso FC 2060

I

Назив (опис)

1

FC2060-AA SINTESO Centralna jedinica U standardnom kućištu, sa napojnim
modulom 150W i maksimalnim
kapacitetom baterija 45Ah; Opremljena sa
integrisanim modulom za 4 petlje i 504
elementa, kao i montažnom pločom sa 5
mesta za proširenje

2

Modularna mikroprocesorski kontrolisana
adresabilna centrala sistema detekcije
požara, prefabrikovana, zasnovana na
komunikaciji sa standardnim i
inteligentnim javljačima požara i drugim
elementima preko veceg broja petlji
kapaciteta max 1512 adresa.
Centrala može da procesira signale sa
raznih detektorskih sistema kao što su:
– FD20 uređaji iz Sinteso serije
– Kolektivni detektori iz MS7/9/24, DS11
serije
– Adresabilni detektori iz MS9i serije
Centrala poseduje osvetljeni LCD displej
sa 8x40 karaktera za prikaz tekstualnih
informacija u mirnom stanju i instrukcija
operatoru u alarmnom stanju uz
korišćenje odgovarajućeg menija za
komunikaciju.
Centrala poseduje mogućnost mrežnog
povezivanja sa drugim centralama i PP
terminalima preko FCNet busa
(maksimalno 64 uređaja), kao i integrisani
Web server i mogućnost povezivanja
preko BACnet/IP protokola.
Centrala je opremljena sa montažnom
pločom za proširenje sa raznim modulima

3

Centrala poseduje 12 programibilnih
digitalnih ulaza/izlaza za upravljanje
tehničkim sistemima u slučaju požara.
Centrala poseduje 2 relejna izlaza za
daljinsku signalizaciju opšteg alarma i
greške.
Centrala poseduje 2 nadzirana izlaza za
daljinsku signalizaciju alarma, greške, kao
i 2 izlaza za sirene
Centrala poseduje mogućnost integracije

JM

kpl.
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Кол.

1

Цена по
јед.мере без
ПДВ-а

ПДВ
%

Цена по
јед.мере са
ПДВ-ом

u sisteme za centralni nadzor i
upravljanje.
Ugradjena je napojna jedinica (24V/150W)
za mrežno napajanje i automatsko
punjenje akumulatorske baterije za
rezervno napajanje u trajanju od 72 sata u
mirnom stanju i dodatnih 30 min. u stanju
alarma.
Centrala je ugradjena u standardno
kućište i osim osnovne opreme, sadrži i
sledeće elemente:

4

FCA2012-A1 Licencni ključ (L1) za
povezivanje sa SintesoView (Vizualizer)
FCA2002-A1 RS485 modul, za periferne
uređaje sa RS485 portom

Kom

1

Kom

1

6

FCI2003-A1 Modul za proširenje broja
linija, za prioširenje broja petlji sa 2 na 4,
ukupna broj adresa ostaje isti, montira se
na osnovnu ploču

Kom

1

7

FCL2005-A1 Line card (AnalogPLUS) 4
loops per line card (with max. 512
addresses per line card)

Kom

1

Kom

1

Kom

1

5

8

9

10

FP2005-A1 Jedinica za dodatno
napajanje (150W, B), za kaskadno
povezivanje
FDO221 SINTESO C-LINE, Adresabilni
automatski optički detektor požara
Dimni detektor požara širokog spektra sa
analizom požarnih parametara preko
detektorskih algoritama (DA) i
automatskom kompenzacijom štetnih
uticaja.
Detektor je otporan na standardne
smetnje koje se mogu javiti (prašina,
vlakna, insekti, vlažnost, kondenzacija,
EM uticaji, korozivne pare, vibracije, udari
i sl.).
Detektor poseduje opto-elektronsku
komoru i optički senzora za detekciju
tamnih i svetlih dimnih čestica sa
povećanim imunitetom prema lažnim
alarmima.
Detektor poseduje alarmni indikator vidljiv
u u krugu od 360º kao i ugradjeni izolator
linije od kratkog spoja i prekida.
Detektor se adresira i podešava sa
centralnog uređaja, i svi detektori koriste
isti tip podnožja. Radna temperatura
detektora je -10... +60 °C. Kategorija
zaštite je IP43 (IP44 sa dodacima).
Detektor je u skladu sa EN54-7, EN54-17
standardima.
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11

Detektor poseduje VdS G204018 i LPCB
126ab/02 sertifikate.
FDT221 SINTESO C-LINE, Adresabilni
automatski
termodiferencijalni/termomaksimalni
detektor požara

Kom

1

Kom

1

Termički detektor požara sa analizom
požarnih parametara preko detektorskih
algoritama (DA) i automatskom
kompenzacijom štetnih uticaja. Detektor je
otporan na standardne smetnje koje se
mogu javiti (prašina, vlakna, insekti,
vlažnost, kondenzacija, EM uticaji,
korozivne pare, vibracije, udari i sl.).
Detektor poseduje 2 redundantna
temperaturna senzora tako da se može
upotrebiti bilo kao termodiferencijalni bilo
kao termomaksimalni. Detektor radi na
principu merenja temperature ambijenta i
temperature u kućištu, tako da se
povećanje temperature ambijenta
detektuje pravovremeno, u skladu sa
algoritmom.
12

Detektor poseduje alarmni indikator vidljiv
u krugu od 360º kao i ugradjeni izolator
linije od kratkog spoja i prekida.
Detektor se adresira i podešava sa
centralnog uređaja, i svi detektori koriste
isti tip podnožja. Radna temperatura
detektora je -10... +50 °C ili
-10... +70 °C u zavisnosti od podešavanja.
Kategorija zaštite je IP43 (IP54 sa
dodacima)
Detektor je u skladu sa EN54-7, EN54-17
standardima.
Detektor poseduje VdS G204020 i LPCB
126aa/02 sertifikate.

13

FDOOT221 SINTESO C-LINE,
Adresabilni automatski optičko-termički
detektor požara sa dva optička i dva
termička senzora

14

Multisenzorski detektor požara sa
analizom požarnih parametara preko
detektorskih algoritama (DA) i
automatskom kompenzacijom štetnih
uticaja. Detektor je otporan na standardne
smetnje koje se mogu javiti (prašina,
vlakna, insekti, vlažnost, kondenzacija,
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EM uticaji, korozivne pare, vibracije, udari
i sl.).
Detektor poseduje opto-elektronsku
komoru sa dva senzora za detekciju
tamnih i svetlih dimnih čestica, kao i dva
dodatna termička senzora koji povećavaju
imunitet prema lažnim alarmima.
Detektor poseduje alarmni indikator vidljiv
u u krugu od 360º kao i ugradjeni izolator
linije od kratkog spoja i prekida.
Detektor se adresira i podešava sa
centralnog uređaja, i svi detektori koriste
isti tip podnožja. Radna temperatura
detektora je -10... +60 °C.
Kategorija zaštite je IP43 (IP44 sa
dodacima)
Detektor je u skladu sa CEA4021, EN547,
EN54-17 standardima.
Detektor poseduje VdS G204006 i LPCB
126az/01 sertifikate.

15

FDB222 SINTESO,S-LINE, C-LINE
Podnožje adresabilnih detektora požara,
ravno, za uvod kablova samo sa gornje
strane

16

Podnožje je izradjeno od sintetičkog
materijala otpornog na udarce, vibracije i
ogrebotine sa terminalnim kontaktima bez
zavrtanja. Prečnik kablova je od 0.2 to 1.5
mm2. Boja podnožja je čisto bela, RAL
9010

17

Kom

1

FDBZ291 Natpisna pločica

Kom

1

18

FDB291 Dodatno podnožje za nadgradnju

Kom

1

19

Za uvod kablova prečnika većeg od 6mm;
Sa oprugom za povezivanje sa
podnožjem; Ukupna visina sa detektorom
60mm. Boja je čisto bela, RAL 9010

20

Dodatno podnožje za vlažne prostore

Kom

1

21

– for higher protection category
– for mounting in humid or wet
environments
– detector base FDB2x1/-AA fixed with
spring-loaded catch
– when the detector heating unit is used

22

SINTESOTM,S-LINE, ASA Adresabilni

Kom

1
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automatski optičko-termički detektor

23

Inteligentni multisenzorski detektor požara
sa programibilnim algoritmom
matematičke analize detektovanih signala
uz poredjenje sa referentnim vrednostima,
snimljenim u memoriji detektora, koje su
prilagodjene očekivanim požarnim
manifestacijama. Detektor poseduje optoelektronsku komoru sa dva senzora za
detekciju tamnih i svetlih dimnih čestica,
kao i dva dodatna termička senzora koji
povećavaju imunitet prema lažnim
alarmima. Detector se primenjuje i u
uslovima vazdušnih strujanja u opsegu 1 –
20 m/s, a otporan je na standardne
smetnje koje se mogu javiti (prašina,
vlakna, insekti, vlažnost, EM uticaji,
korozivne pare, vibracije I sl.). Detektor
poseduje alarmni indikator vidljiv u u krugu
od 360º kao i ugradjeni izolator linije od
kratkog spoja i prekida.

24

FDB222 SINTESO,S-LINE, C-LINE
Podnožje adresabilnih detektora požara,
ravno, za uvod kablova samo sa gornje
strane

25

Podnožje je izradjeno od sintetičkog
materijala otpornog na udarce, vibracije i
ogrebotine sa terminalnim kontaktima bez
zavrtanja. Prečnik kablova je od 0.2 to 1.5
mm2. Boja podnožja je čisto bela, RAL
9010

26

kom.

1

FDBZ291 Natpisna pločica

kom.

1

27

FDB291 Dodatno podnožje za nadgradnju

kom.

1

28

Za uvod kablova prečnika većeg od 6mm;
Sa oprugom za povezivanje sa
podnožjem; Ukupna visina sa detektorom
60mm. Boja je čisto bela, RAL 9010

29

FDME221 SINTESO Adresabilni ručni
javljač požara sa direktnom aktivacijom

30

Elektronika ručnog javljača požara sa
direktnim aktiviranjem lomljenjem
zaštitnog stakla. U javljač je ugradjen
izolator linije od kratkog spoja i prekida.
Radna temperatura detektora je -25... +70
°C.
Kategorija zaštite je IP44.
Javljač je u skladu sa EN54-11, EN54-17
standardima.
Javljač poseduje VdS G203059 i LPCB

kom.
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1

126ap/07 sertifikate

FDMH291-R Kućište javljača, crveno
31

Kom

1

Kom

1

Kom

1

Kom

1

kom.

1

FDMC291 Zaštitni poklopac
32

33

34

FDME223 SINTESO Adresabilni ručni
javljač požara sa indirektnom aktivacijom

Elektronika ručnog javljača požara sa
indirektnim aktiviranjem lomljenjem
zaštitnog stakla i pritiskom na tipku. U
javljač je ugradjen izolator linije od kratkog
spoja i prekida.
Radna temperatura detektora je -25... +70
°C.
Kategorija zaštite je IP54 (IP64 sa
zaptivačem).
Javljač je u skladu sa EN54-11, EN54-17
standardima.
Javljač poseduje VdS G204002 i LPCB
126ap/08 sertifikate.

35

FDME224 SINTESO Adresabilni ručni
javljač požara sa direktnom aktivacijom

36

Elektronika ručnog javljača požara sa
direktnim aktiviranjem lomljenjem
zaštitnog stakla, za primenu u vlažnim i
zaprljanim uslovima. U javljač je ugradjen
izolator linije od kratkog spoja i prekida.
Radna temperatura detektora je -25... +70
°C.
Kategorija zaštite je IP54 (IP64 sa
zaptivačem).
Javljač je u skladu sa EN54-11, EN54-17
standardima.
Javljač poseduje VdS G206123 i LPCB
126ap/05 sertifikate.

37

FDMH293-R Kućište javljača, crveno

kom.

1

38

DMZ1197-AC Zaštitni poklopac

kom.

1

39

DMZ1197-AD Zaptivač za zaštitu javljača
u vlažnim uslovima

kom.

1

40

FDCI221 SINTESO Adresabilni ulazni
modul sa 1 nadziranim ulazom

kom.

1

41

Mikroprocesorski kontrolisan ulazni modul
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koji poseduje 1 nadzirani kontaktni ulaz,
sa LED-om za prikaz statusa. Ulaz je
nadziran na prekid i kratak spoj.
Modul se napaja i adresira sa centralnog
uređaja preko petlje sa samo dve žice.
Modul u sebi poseduje ugradjeni izolator
linije od kratkog spoja i prekida.
Radna temperatura modula je -25... +70
°C.
Kategorija zaštite je IP30 (IP65 sa
kućištem FDCH292).
Modul je u skladu sa EN54-17, EN54-18
standardima.
Modul poseduje VdS G209066, LPCB
531h/01 i FM 3038448 sertifikate.

42

43

FDCI222 SINTESO Adresabilni ulazni
modul sa 4 nadzirana ulaza

kom.

1

kom.

1

Mikroprocesorski kontrolisan ulazni modul
koji poseduje 4 nadzirana kontaktna
ulaza, sa LED-om za prikaz statusa. Ulazi
su nadzirani na prekid i kratak spoj.
Modul se napaja i adresira sa centralnog
uređaja preko petlje sa samo dve žice.
Modul u sebi poseduje ugradjeni izolator
linije od kratkog spoja i prekida.
Radna temperatura modula je -25... +60
°C.
Kategorija zaštite je IP30 (IP65 sa
kućištem FDCH292).
Modul je u skladu sa EN54-17, EN54-18
standardima.
Modul poseduje VdS G204028 i LPCB
126ad/01 sertifikate.

44

FDCIO221 SINTESO Adresabilni ulazno /
izlazni modul sa 1 nadziranim ulazom i 1
relejnim izlazom

45

Mikroprocesorski kontrolisan ulazno /
izlazni modul koji poseduje 1 nadzirani
kontaktni ulaz, sa LED-om za prikaz
statusa, kao i 1 nadzirani relejni izlaz
30VDC / 2A. Ulaz je nadziran na prekid i
kratak spoj.
Modul se napaja i adresira sa centralnog
uređaja preko petlje sa samo dve žice.
Modul u sebi poseduje ugradjeni izolator
linije od kratkog spoja i prekida.
Radna temperatura modula je -25... +70
°C.
Kategorija zaštite je IP30 (IP65 sa
kućištem FDCH292).
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Modul je u skladu sa EN54-17, EN54-18
standardima.
Modul poseduje VdS G209067, LPCB
531h/02 i FM 3038448 sertifikate.

46

47

48

49

FDCIO222 SINTESO Adresabilni ulazno /
izlazni modul sa 4 nadzirana ulazoma i 4
relejna izlaza

kom.

1

kom.

1

Mikroprocesorski kontrolisan ulazno /
izlazni modul koji poseduje 4 nadzirana
kontaktna ulaza, sa LED-om za prikaz
statusa, kao i 4 nadzirana relejna izlaza
250 VAC/ 30VDC / 2A. Ulazi su nadzirani
na prekid i kratak spoj.
Modul se napaja i adresira sa centralnog
uređaja preko petlje sa samo dve žice.
Modul u sebi poseduje ugradjeni izolator
linije od kratkog spoja i prekida.
Radna temperatura modula je -25... +60
°C.
Kategorija zaštite je IP30 (IP65 sa
kućištem FDCH292).
Modul je u skladu sa EN54-17, EN54-18
standardima.
Modul poseduje VdS G204029 i LPCB
126ad/02

FDCIO223 SINTESO Adresabilni
transponder za priključenje kolektivnih
linija u petlju
Mikroprocesorski kontrolisan transponder
koji poseduje 2 nadzirana ulazno/izlazna
priključka sa LED-om za prikaz statusa,
podesiva kao kolektivna detektorska linija,
konktaktni ulaz, kontrolni izlaz 24 VDC ±5
% / 2 A ili kao kontrolni izlaz sa potvrdom
aktiviranja.
Modul se napaja i adresira sa centralnog
uređaja preko petlje sa samo dve žice, ali
je potrebno i dodatno napajanje kada radi
kao kolektivni modul.
Radna temperatura modula je -25... +60
°C.
Kategorija zaštite je IP30 (IP65 sa
kućištem FDCH221).
Modul je u skladu sa CEA GEI I-084,
EN54-17, EN54-18 standardima.
Modul poseduje VdS G206054 i LPCB
126aq/01
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50

FDCH221 Kućište

kom.

51

Kućište sa poklopcem i dihtungom za
montažu ulazno / izlaznih modula u
vlažnoj sredini. Kategorija zaštite IP65.
Dimenzije su 207 x 119 x 48 mm.
Ne uključuje uvodnice.

52

SOL-LX-W-RW Kombinovana alarmna
sirena i bljeksalica, crvene boje

53

Kombinovana alarmna sirena i bljeskalica,
sa jačinom zvuka većom od 105dB/1m,
podešavanje 24 različitih upozoravajućih
tonova, za montažu na zid, mehanička
kategorija zaštite IP 54/IP65, izrađena od
crvene ABS plastike sa crvenim staklom

54

ALB 24.1 OR Elektronska bljeskalica,
narandžasta

55

Elektronska upozoravajuća bljeskalica za
svetlosnu indikaciju aktiviranja gašenja ,
Jačina 2 Joula, frekvencija 1Hz, potrošnja
155 mA
Radna temperatura modula je -25... +55
°C.
Kategorija zaštite je IP65.
Bljeskalica je u skladu sa EN54-7
standardima.
Bljeskalica poseduje VdS G207018
sertifikat

kom.

1

1

kom.

1

kom.

1

56

ZS/AGN24.5 Dodatno postolje za AGN 24
ili ALB 24, za IP 66 kategoriju zaštite, bele
boje

57

Baterija 12V 12Ah

kom.

1

58

Baterija 12V 18Ah

kom.

1

Baterija 12V 27Ah

kom.

1

Kom

ko1
m.
1

59
60

Baterija 12V 42Ah
Baterija 12V 70Ah

50

kom.

1

I Укупно вредност јединичних цена резервних делова за
централу Siemens SInteso FC 2060:
Напомена:
Потребно је дати јединичне цене резервних делова који ће се уграђивати само у случају ако се за то укаже
потреба, а фактурисаће се према наведеној цени и стварном утрошку резервних делова и утрошенихсати
рада.
Резервни делови морају бити нови, некоришђени, оригинални делови произвођача предметне опреме,
испоручени у оригиналном паковању, са декларацијом произвођача.
Ред.
Бр.

ОПИС

JM
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Кол.

Цена по
јед.мере без
ПДВ-а

ПДВ
%

Цена по
јед.мере са
ПДВ-ом

II Сервисни радни сат
Цена сервисног сата у оквиру редовног
час
1
радног времена:
Цена сервисног сата ван редовног радног
2
час
1
времена:
Цена сервисног сата за извршене услуге које понуђач даје обавезно укључују све трошкове: транспорта
(опреме, уређаја и људства), дефектажу, демонтажу, сервисне активности, монтажу, пробу и пуштање у
рад.
1

НАПОМЕНA:
 Количину и динамику вршења услуга/замене резервних делова одређује
Наручилац у складу са потребама (појавом евентаулних кварова) и
расположивим средствима за предметну јавну набавку.
Место_____________

ПОНУЂАЧ
M.П.

Датум_____________

__________________
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