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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова („Службени гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале
вредности ЈНМВ 1.1.2/2019, број 01-164 од 19.06.2019. године и Решења о образовању комисије
за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.1.2/2019, број 01-165 од 19.06.2019. године, наручилац
Дом културе "Књажевац", припремио је:
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о Наручиоцу
Назив наручиоца: Дом културе "Књажевац"
ПИБ 100630766,
Матични број 07311192,
Шифра делатности: 90.01 - извођачка уметност,
Законски заступник: директор Драгана Јанковић,
Адреса: Бранка Радичевића 1, 19350 Књажевац,
Телефон/факс: 019/732-520
е-mail: dkzoran@gmail.com
2. Врста поступка јавне набавке
За предметну јавну набавку спроводи се поступак јавне набавке мале вредности, у складу са
законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке 1.1.2/2019 су добра –уградна опрема-систем за аутоматску детекцију и
дојаву пожара за потребе Дома културе " Књажевац" (назив и ознака из Општег речника:
систем за детекцију и дојаву пожара 31600000- електрична опрема и апарати .
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Предметна јавна набавка није резервисана јавна набавка.
6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација
У предметном поступку не спроводи се електронска лицитација.
7. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт: Маријана Ристић, дипл.правник
Е - mail адреса: dkzoran@gmail.com
Телефон : 019-732-520
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке ЈНМВ 1.1.2/2019 су добра –уградна опрема- систем за аутоматску
детекцију и дојаву пожара за потребе Дома културе "Књажевац" Књажевцу.
Назив и ознака из општег речника набавки је: систем за аутоматску детекцију и дојаву
пожара 31600000.
2. Партије
Предметна јавна набавка није обликована по пaртијама.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА
ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

1. Назив (врста) добра - Уградна опрема –систем за аутоматску детекцију и дојаву пожара;
Техничке карактеристике:
Ред.Бр.
1
2

3

4

5

Опис артикла
Демонтажа постојеће инсталације и опреме и записничка предаја
Инвеститору.
Микропроцесорски контролисана интерактивна адресибилна
централа система детекције пожара, заснована на комуникацији
са интелигентним јављачима пожара и другим елементима преко
2 петље капацитета макс 250 адреса по петљи, укупно 512
детектора се повезује на централу према ЕN 54-2 стандарду.
Централа поседује осветљени LCD дисплеј са 40 карактера за
приказ текстуалних информација у мирном стању и инструкција
оператеру у алармном стању, до 32 зоне у систему. Могућност
умрежавања до 32 централе, као и могућност повезивања са
принтером; 4 надзирана релејна излаза за сирене (сваки
24VDC/1А), један ненадзирани релејни излаз (24VDC/1А).
Централа поседује Серијски Комуникацијски Интерфејс за
повезивање са до 2 рипитерска/мимик панела. Уграђена је
напојна јединица за мрежно напајање и аутоматско пуњење
акумулаторске батерије за резервно напајање у трајању од 72 сата
у мирном стању и додатних 30 минута у стању аларма. Уграђен
мрежни модул за повезивање централа. Испуњава ЕN 54-2,4
стандард. Слична типу Teletek Simpo или еквивалентно. Набавка,
испорука и уградња.
Адресабилни интерактивни интелигентни оптички детектор
пожара, са уграђеним изолатором петље. У комплету са
подножјем и натписном плочицом. Испуњава EN 54-7 стандард.
Сличан типу SensolRIS S130IS или еквивалентно.Набавка и
испорука.
Адресабилни интерактивни интелигентни термички детектор
пожара, са уграђеним изолатором петље. У комплету са
подножјем и натписном плочом. Испуњава EN 54-7 стандард.
Сличан типу SensolRIS Т110IS или еквивалентно.Набавка и
испорука.
Адресабилни ручни јављач пожара у кућишту за унутрашњу
назидну монтажу, једноставно повезивање путем блока са
терминалним конекторима, у себи садржи изолатор петље.
Испуњава стандард EN 54-11. Сличан типу SensolRIS MCP150
или еквивалентно.Набавка и испорука.

Количина
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BEAM линијски детектор пожара са следећим карактеристикама:
- домет до 50 метра;
- напајање са петље;
- IP 50заштита.
Набавка и испорука
Конвенционална сирена са интегрисаном бљескалицом за звучну
и светлосну дојаву пожара за унутрашњу монтажу:
Селекција 32 тонова, јачина звука 101db/1m, стандардно црвене
боје, ниске потрошње у алармном стању, IP54 заштита, са
стандардним подножјем, испуњава EN 54-3 стандард. Набавка и
испорука.
Конвенционална сирена са интегрисаном бљескалицом за звучну
и светлосну дојаву пожара за спољашњу монтажу:
Селекција 32 тонова, јачина звука 101db/1m, стандардно црвене
боје, ниске потрошње у алармном стању, IP66 заштита, са
стандардним подножјем, испуњава EN 54-3 стандард. Набавка и
испорука.
LCD паралелни контролни индикациони табло са зујалицом.
Информације о догађајима се приказују на LCD дисплеју и LED
индикаторима за статус. Испуњава EN 54-2 стандард.
Сличан типу Repeater Simpo или еквивалентно. Набавка,
испорука и уградња.
Телефонски преносник аларма за аутоматску смс и гласовну
дојаву, са 5 улазних зона, могућност слања на 8 телефонских
бројева. Набавка, испорука и уградња.
AKU батерија за резервно напајање централе 12 V, 18 Ah са
орманом и сензором температуре.

Демонтажа постојећег главног прекидача и испорука и монтажа
компакт прекидача са напонским чланом за даљинско
искључење, повезивање на релејни излаз с централе са пратећим
конвертерима 220/24V.

1

6

1

1

1

2

1

Рок испоруке и гаранцију тражених добара одређује понуђач у својој понуди, с тим да је
максимални рок испоруке 30 (тридесет) дана од дана потписивања уговора.
Место испоруке је Дом културе "Књажевац", Бранка Радичевића 1, 19350 Књажевац.

Ред.Бр.
1.

Инсталациони материјал
Испорука и постављање безхалогеног кабла JH(St)H 2x2x0.8mm у
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халоген free цевима и каналицама. Позиција обухвата кабл, цеви
1250 м
и каналице.
Испорука и монтажа безхалогеног негоривог кабла JH(St)H
FE180/E30 2x2x0.8mm за повезивање алармне петље извршних
250 м
функција. Поставља се у ватроотпорним обујмицама по зиду.
Испорука и монтажа кабла NHXHX FE180/E30, 3x1,5mm2 за
напајање централе са ормана јаке струје, у комплету са
10 м
аутоматским осигурачем. Кабл се поставља на ватроотпорним
обујмицама по зиду.
Испорука и монтажа челичне ватроотпорне обујмице за вођење
ватроотпорних каблова са функционалношћу 30 мин. Комплет са
630
анкер вијцима.
комплет
Испорука и уградња ватроотпорне смесе предвиђене за
заптивање отвора у зидовима на местима пробоја каблова између
1 кг
различитих пожарних сектора отпорне на пожар најмање 2 сата.
Испорука и монтажа ситног инсталационог материјала: везице,
изолир трака, налепнице, типлови и шрафови итд.
1 пауш.
ОСТАЛО
Монтажа и повезивање аутоматских, линијских ручних јављача и
сирена.
Програмирање параметара рада централног уређаја са уношењем
корисничких података. Израда писаних упутстава за руковање
системом за дојаву пожара.
Обука корисника за руковање системом за дојаву пожара.

1 пауш.
1 пауш.

1 пауш.
4

5

6

Прво контролно испитивање инсталације система за дојаву
пожара. Испитивање врши независно правно лице које поседује
решење МУП Р. Србије.

1 пауш.

Остали трошкови (Транспорт опреме и материјала, заштита
елемената ентеријера и простора, изношење отпада, грубо
чишћење простора).

1 пауш.

Пројекат изведеног објекта у електронском и папирном формату.

1 пауш.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1.
1)
2)

3)
4)

1.2.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75.
Закона, и то:
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона;
образац изјаве- поглавље XI).
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) Технички капацитет – да у власништву, закупу или лизингу има најмање једно
возило за доставу предметног добра;
2) Кадровски капацитет – да има у радном односу најмање два стално запослена
лица;
3) Да има неопходан финансијски капацитет - да понуђач има позитиван
финансијски биланс у претходној обрачунској години.

1.3.

1.4.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1)
до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће
понуђач извршити преко подизвођача.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне
услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова.
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач, у складу са чл. 77. ст. 4. Закона, доказује достављањем ИЗЈАВЕ којом под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у
поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном
документацијом (Образац изјаве чини саставни део конкурсне документације -образац XI).
Образац изјаве мора да буде потписан 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.
Условe које мора да испуни подизвођач у складу са чл. 80. ЗЈН
Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођаче достави
доказе о испуњености услова из чл.75. став 1. тачка 1.,2. и 4. закона – Образац XI-1 „Изјава
подизвођача о испуњености услова из чл. 75. Закона“, као и доказ о испуњености услова из чл.
75. став 1. тачка 5. Закона за део набавке који ће се извршити преко подизвођача.
Услове које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чл. 81. ЗЈН
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове који су наведени у чл. 75. тачка 1.,2. и
4., (образац XI), услове из чл. 76. ст. 2. Закона треба да испуњавају кумулативно и доказ о
испуњености услова из чл. 75. став 1. тачка 5. Закона за део набавке који ће се извршити преко
конкретног понуђача из групе понуђача. Из наведеног се може закључити да сви учесници у
понуди морају испунити услове који су наведени у чл. 75. тачка од 1.- 4.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање,
потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем. Понуђач је дужан да достави Изјаву
подизвођача (образац XI-1), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену
печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву и изабрати следећег најповољнијег понуђача.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на
прописани начин.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно, или путем поште, у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први
пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Дом културе "Књажевац" , ул. Бранка Радичевића бр. 1, 19350
Књажевац са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – Уградна опрема –систем за
аутоматску детекцију и дојаву пожара за потребе Дома културе " Књажевац" , ЈНМВ бр.
1.1.2/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
Наручиоца до 28.06.2019. године, до 10,00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац 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.
Време и место отварања понуда:
Јавно отварање понуда обавиће се истог дана, 28.06.2019. године, у 10,15 часова у
просторијама наручиоца Дом културе " Књажевац " на адреси ул. Бранка Радичевића 1, 19350
Књажевац.
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати
поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих
ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.
Понуда мора да садржи:
 образац понуде попуњен, од стране понуђача потписан и печатом оверен;
 образац модела Уговора попуњен, потписан и печатиран, чиме понуђач потврђује
да прихвата елементе;
 образац структуре цене са упутством како да се попуни;
 образац Изјаве о независној понуди;
 образац трошкова припреме понуде;
 образац Изјаве понуђача о испуњавању обавезних и додатних услова из чл. 75. и
76. Закона;
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3. ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Дом културе "Књажевац", ул.
Бранка Радичевића бр 1, 19350 Књажевац са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара –уградна опрема –систем за аутоматску
детекцију и дојаву пожара, за потребе Дома културе "Књажевац" - ЈНМВ бр. 1.1.2/2019 НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добара – уградна опрема –систем за детекцију и дојаву
пожара, за потребе Дома културе" Књажевац" - ЈНМВ бр. 1.1.2/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”
или
„Опозив понуде за јавну набавку добара – уградна опрема –систем за аутоматску
детекцију и дојаву пожара, за потребе Дома културе "Књажевац" - ЈНМВ бр. 1.1.2/2019 НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – уградна опрема –систем за аутоматску
детекцију и дојаву пожара, за потребе Дома културе "Књажевац" - ЈНМВ бр. 1.1.2/2019 НЕ ОТВАРАТИ” или
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.
6. 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.
7. 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
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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.
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.
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:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
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.
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 УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Наручилац се обавезује да, исплати уговорену цену у законском року, 45 дана од дана
завршетка радова који су предмет јавне набавке- постављање уградне опреме система за
аутоматску детекцију и дојаву пожара.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
9.2. Захтев у погледу рока испоруке добара
Рок за испоруку биће одређен понудом понуђача, с тим да је максимални рок испоруке 30
(тридесет дана) дана од дана потписивања уговора.
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Место испоруке: Дом културе Књажевац, Бранка Радичевића бр. 1, 19350 Књажевац.
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
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.
У цену треба урачунати цену предмета јавне набавке са укалкулисаним еветуалним
количинским рабатом, трошковима испоруке, царине, превоза, манипуалтивним и свим другим
зависним трошковима које понуђач има.
Понуђена цена је фиксна и не може се мењати.
Наручилац задржава право да после отварања понуда од понуђача затражи додатне појашњења
везана за структуру формирања цене, односно понуђач може, уз понуду, да достави и
појашњења везана за структуру формирања цене.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом
92. Закона о јавним набавкама.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ
МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА,
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА
РАДА И СЛ, А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Министарство финансија Републике Србије– www.mfin.gov.rs
Пореска управа Републике Србије– www.poreskauprava.gov.rs
Министарство правде и државне управе Р.Србије– www.mpravde.gov.rs
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике Р. Србије–www.minrzs.gov.rs
Министартво енергетике, развоја и заштите жив.средине- www.merz.gov.rs
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Изабрани понуђач је дужан да достави:
Меницу за повраћај авансног плаћања- Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку
закључења уговора наручиоцу достави бланко сопствену меницу за повраћај авансног плаћања,
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.Меница за повраћај авансног
плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом, и мора да траје наjкраће до правдања
аванса, односно до извршене примопредаје робе која је предмет уговора. Меница мора бити
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити
оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом у
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висини плаћеног аванса са ПДВ-ом. Уз меницу мора бити достављена копија картона
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном
овлашћењу – писму. Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће
рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу Наручиоца и путем
електронске поште на мејл dkzoran@gmail.com, као и путем факса на број 019-730-703,
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,
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.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр. 1.1.2/19 – набавка
добара –уградна опрема – систем за аутоматску детекцију и дојаву пожара, за потребе Дома
културе " Књажевац" .
Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 /осам/ 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
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.
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16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума - „Најнижа понуђена
цена“.
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке, а у случају да и тада
постоје две једнаке понуде онај који је понудио дужи гарантни рок.
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве, дат је у
поглављу XI конкурсне документације).
19. КОРИШЋЕЊЕ 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.
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, које има
интерес за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би
могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на
dkzoran@gmail.com,
факсом на број 019-730-703
или препорученом пошиљком са
повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. Наручилац
објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки,
најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен
од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на
начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
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.
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Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење
пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00
динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, модел 97, позив на број 50-016, сврха:
Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет
Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 167. Закона.
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 2
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.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда за јавну набавку добaра – уградна опрема-систем за аутоматску детекцију и дојаву
пожара за потребе Дома културе "Књажевац" у Књажевцу
ЈНМВ бр. 1.1.2/2019
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
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Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде,
уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:
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2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

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

1)

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

2)

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

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:

Конкурсна документација за набавку добара, уградна опрема-систем за
аутоматску детекцију и дојаву пожара, за потребе Дома културе
"Књажевац", ЈНМВ 1.1.2/2019

18/34

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених
у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни
и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
Јавна набавка добара –уградна опрема-систем за аутоматску детекцију и дојаву пожара за
потребе Дома културе "Књажевац" у Књажевцу
ЈНМВ бр. 1.1.2/2019

_____________________ динара без ПДВ-а
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ:
_____________________ динара са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања:

Наручилац се обавезује да изврши уплату
уговорену уговором у року од 45 дана од
завршетка радова.

Рок за испоруку:

Место испоруке

________________ (дана)
(Испорука добара не може бити дужа од 30
дана од дана закључења уговора)
Дом културе "Књажевац", Бранка Радичевића
1, Књажевац

Рок важења понуде:

Гарантни рок

_______ дана
(не може бити краћи од 30 дана од дана
отварања понуда)
Гарантни рок износи ________ месеци од дана
извршене испоруке (не може бити краћи од 24
месеца)

Напомене:
*Уз ову понуду прилажемо и доказе тражене конкурсном документацијом.
**Овом понудом прихватамо све услове из позива за подношење понуда и конкурсне
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документације за ову јавну набавку.
Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,
група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Понуда бр. ______________________ за јавну набавку добара – уградна опрема-систем за
аутоматску детекцију и дојаву пожара за потребе Дома културе "Књажевац" у Књажевцу,
ЈНМВ бр. 1.1.2/2019

Ред
бр.
1.

2.

Назив
Демонтажа постојеће
инсталације и опреме и
записничка предаја
Инвеститору.

Микропроцесорски
контролисана
интерактивна адресибилна
централа система
детекције пожара,
заснована на комуникацији
са интелигентним
јављачима пожара и
другим елементима преко
2 петље капацитета макс
250 адреса по петљи,
укупно 512 детектора се
повезује на централу
према ЕN 54-2 стандарду.

Јед.
мер
е

Коли
чина

ком

1

ком

1

Цена по
јед.мере
без ПДВ-а

Цена по
јед.мере са
ПДВ-ом

Укупна
цена без
ПДВ-а
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3.

4.

Централа поседује
осветљени LCD дисплеј са
40 карактера за приказ
текстуалних информација
у мирном стању и
инструкција оператеру у
алармном стању, до 32
зоне у систему. Могућност
умрежавања до 32
централе, као и могућност
повезивања са принтером;
4 надзирана релејна излаза
за сирене (сваки
24VDC/1А), један
ненадзирани релејни излаз
(24VDC/1А). Централа
поседује Серијски
Комуникацијски
Интерфејс за повезивање
са до 2 рипитерска/мимик
панела. Уграђена је
напојна јединица за
мрежно напајање и
аутоматско пуњење
акумулаторске батерије за
резервно напајање у
трајању од 72 сата у
мирном стању и додатних
30 минута у стању аларма.
Уграђен мрежни модул за
повезивање централа.
Испуњава ЕN 54-2,4
стандард. Слична типу
Teletek Simpo или
еквивалентно. Набавка,
испорука и уградња.
Адресабилни
интерактивни
интелигентни оптички
детектор пожара, са
уграђеним изолатором
петље. У комплету са
подножјем и натписном
плочицом. Испуњава EN
54-7 стандард. Сличан
типу SensolRIS S130IS или
еквивалентно.Набавка и
испорука.
Адресабилни
интерактивни
интелигентни термички

ком

70

ком

2
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5.

6.

7.

8.

детектор пожара, са
уграђеним изолатором
петље. У комплету са
подножјем и натписном
плочом. Испуњава EN 54-7
стандард. Сличан типу
SensolRIS Т110IS или
еквивалентно.Набавка и
испорука.
Адресабилни ручни јављач
пожара у кућишту за
ком
унутрашњу назидну
монтажу, једноставно
повезивање путем блока са
терминалним конекторима,
у себи садржи изолатор
петље. Испуњава стандард
EN 54-11. Сличан типу
SensolRIS MCP150 или
еквивалентно.Набавка и
испорука.
BEAM линијски детектор
пожара
са
следећим
ком
карактеристикама:
- домет до 50 метра;
- напајање са петље;
- IP 50заштита.
Набавка и испорука
Конвенционална сирена са
интегрисаном
ком
бљескалицом за звучну и
светлосну дојаву пожара
за унутрашњу монтажу:
Селекција 32 тонова,
јачина звука 101db/1m,
стандардно црвене боје,
ниске потрошње у
алармном стању, IP54
заштита, са стандардним
подножјем, испуњава EN
54-3 стандард. Набавка и
испорука.
Конвенционална сирена са
интегрисаном
бљескалицом за звучну и
светлосну дојаву пожара ком
за спољашњу монтажу:
Селекција 32 тонова,
јачина звука 101db/1m,
стандардно црвене боје,
ниске потрошње у

11

1

6

1
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9.

10.

11.

12.

1.

2.

алармном стању, IP66
заштита, са стандардним
подножјем, испуњава EN
54-3 стандард. Набавка и
испорука.
LCD паралелни контролни
индикациони табло са
зујалицом. Информације о
догађајима се приказују на
LCD дисплеју и LED
индикаторима за статус.
Испуњава EN 54-2
стандард.
Сличан типу Repeater
Simpo или еквивалентно.
Набавка, испорука и
уградња.
Телефонски преносник
аларма за аутоматску смс и
гласовну дојаву, са 5
улазних зона, могућност
слања на 8 телефонских
бројева. Набавка, испорука
и уградња.
AKU батерија за резервно
напајање централе 12 V, 18
Ah са орманом и сензором
температуре.
Демонтажа постојећег
главног прекидача и
испорука и монтажа
компакт прекидача са
напонским чланом за
даљинско искључење,
повезивање на релејни
излаз с централе са
пратећим конвертерима
220/24V.

ком

1

ком
1

ком

2

ком

1

ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ
Испорука и постављање
безхалогеног кабла
м
JH(St)H 2x2x0.8mm у
халоген free цевима и
каналицама. Позиција
обухвата кабл, цеви и
каналице.
Испорука и монтажа
м
безхалогеног негоривог

1250

250
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3.

4.

5.

6.

7.

кабла JH(St)H FE180/E30
2x2x0.8mm за повезивање
алармне петље извршних
функција. Поставља се у
ватроотпорним
обујмицама по зиду.
Испорука и монтажа кабла
NHXHX FE180/E30,
3x1,5mm2 за напајање
централе са ормана јаке
струје, у комплету са
аутоматским осигурачем.
Кабл се поставља на
ватроотпорним обујмицама
по зиду.
Испорука и монтажа
челичне ватроотпорне
обујмице за вођење
ватроотпорних каблова са
функционалношћу 30 мин.
Комплет са анкер вијцима.
Испорука и уградња
ватроотпорне смесе
предвиђене за заптивање
отвора у зидовима на
местима пробоја каблова
између различитих
пожарних сектора отпорне
на пожар најмање 2 сата
Испорука и монтажа
ситног инсталационог
материјала: везице, изолир
трака, налепнице, типлови
и шрафови итд.
Монтажа и повезивање
аутоматских, линијских
ручних јављача и сирена.

м

10

630
Ком
плет

кг

1

пау

1

ша
лно
пау

1

ша
лно
8.

9.

Програмирање параметара
рада централног уређаја са
уношењем корисничких
података. Израда писаних
упутстава за руковање
системом за дојаву пожара.

пау

1

ша
лно

Обука корисника за
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руковање системом за
дојаву пожара.

пау

1

ша
лно

10.

11.

12.

Прво контролно
испитивање инсталације
система за дојаву пожара.
Испитивање врши
независно правно лице
које поседује решење
МУП Р. Србије.
Остали трошкови
(Транспорт опреме и
материјала, заштита
елемената ентеријера и
простора, изношење
отпада, грубо чишћење
простора).
Пројекат изведеног објекта
у електронском и
папирном формату.

пау

1

ша
лно

пау

1

ша
лно

пау

1

ша
лно
__________________________ без ПДВ-а
УКУПНА ЦЕНА:
__________________________ саПДВ-ом
НАПОМЕНА:
Цена се исказује у динарима и треба да садржи све трошкове који чине јединичну цену (превоз,
порезе, дажбине и остало), каo и попусте понуђача.
Упутство:
 У колони „Цена по јединици мере без ПДВ-а“ потребно је уписати цену добра без ПДВа, а по јединици мере која је одређена у колони „Јед. мере“.
 У колони „Цена по јединици мере са ПДВ-ом“ потребно је уписати цену добра са ПДВом, а по јединици мере која је одређена у колони „Јед. мере“.
 У колони „Укупна цена без ПДВ-а“ уписује се укупна цена која се добија множењем
количине и појединачне цене добра („Количина“ X „Цена по јединици мере“).
 У колони „Укупна цена са ПДВ-ом“ уписује се вредност из колоне „Укупна цена без
ПДВ-а“ увећана за износ ПДВ-а.
Место и датум
________________

Понуђач
М.П

__________________
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МОДЕЛ
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА НАБАВКА УГРАДНЕ ОПРЕМЕ – СИСТЕМ ЗА АУТОМАТСКУ ДЕТЕКЦИЈУ И ДОЈАВУ
ПОЖАРА
ЈНМВ 1.1.2/2019
Закључен између:

1. Дома културе "Књажевац", ул. Бранка Радичевића 1, ПИБ: 100630766, матични број
07311192, кога заступа
стране и

директор Драгана Јанковић, (у даљем тексту: Наручилац), с једне

и
2. ____________________________________________ из ___________________,
ул._____________________________________, ПИБ ________________, матични
број________________, рачун број ________________________ који се води код банке
_____________________, кога заступа ___________________________( у даљем тексту:
Понуђач).
АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
2. __________________________________________ из _________________________,
ул.__________________ бр._____,мат.бр.____________________ ПИБ: __________________,
кога заступа ___________________(у даљем тексту: Понуђач) који заједнички наступа са :
2.1 ____________________________ из _____________________ ул.
__________________________ бр.____ матични број ______________________ ПИБ:
_______________ (у даљем тексту: Понуђач), кога заступа ______________________________.
2.2 ____________________________ из _____________________ ул. _______________________
бр.________ матични број _____________________ ПИБ: _______________ (у даљем тексту:
Понуђач), кога заступа _______________________________.
Члан 1.
Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао Понуђача као најповољнијег по
спроведеном поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ бр.1.1.2/2019, по критеријуму
„Најнижа понуђена цена“.
Понуђач је доставио Понуду број __________________________ од _______________ 2019.
године (попуњава Понуђач) која је заведена код Наручиоца под бројем ___________ (попуњава
Наручилац) од дана ___.___.2019. године (попуњава Наручилац), а која се налази у прилогу
Уговора и саставни је део овог Уговора. (Прилог 1).
Уговорне стране сагласно констатују да понуда Понуђача у потпуности одговара техничким
карактеристикама из конкурсне документације, које се налазе у прилогу Уговора и саставни су
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део овог Уговора, те да је Наручилац Одлуком о додели уговора број ________________
(попуњава Наручилац) од _________________ 2019. године (попуњава Наручилац) доделио
уговор о јавној набавци Понуђачу и да је истекао рок за подношење захтева за заштиту права
понуђача.
Члан 1а.
Понуђач је део набавке која је предмет овог уговора поверио подизвођачу:
________________________________________________________________
ПИБ:_________________, МАТИЧНИ БРОЈ _______________________, а која чини
_________________% од укупно уговорене вредности .
Понуђач је део набавке која је предмет овог уговора поверио подизвођачу:
________________________________________________________________
ПИБ:_________________, МАТИЧНИ БРОЈ _______________________, а која чини
_________________% од укупно уговорене вредности .
Понуђачје део набавке која је предмет овог уговора поверио подизвођачу:
________________________________________________________________
ПИБ:_________________, МАТИЧНИ БРОЈ _______________________, а која чини
_________________% од укупно уговорене вредности .
Понуђач је део набавке која је предмет овог уговора поверио подизвођачу:
________________________________________________________________
ПИБ:_________________, МАТИЧНИ БРОЈ _______________________, а која чини
_________________% од укупно уговорене вредности .
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, као и за
извршење уговорних обавеза од стране подизвођача, као да их је сам извршио.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА:
Члан 2.
Предмет уговора је набавка добара- Уградна опрема – систем за детекцију и дојаву пожара за
потребе Дома културе " Књажевац ",са пројектом, монтажом, према спецификацији добара из
конкурсне документације којом је Понуђач конкурисао и на основу које је изабран за
најповољнијег понуђача, те тиме стекао услов за склапање уговора о јавној набавци.
Образац спецификације добара, односно образац структуре цене са упутством како да се
попуни (Образац бр.VII) налази се у конкурсној документацији, а копија идентична оригиналу
је саставни део овог уговора (у даљем тексту: Прилог 2.).
ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА:
Члан 3.
Укупна вредност овог Уговора износи _____________________ динара без обрачунатог ПДВ-а.
(попуњава Понуђач) , односно са обрачунатим ПДВ-ом :________________ (попуњава понуђач)
динара.
У цену из претходног става су урачунати сви припадајући трошкови (израда пројекта, превоз,
монтажа, порези и друге дажбине) које Понуђач има у реализацији овог уговора.
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Цена је фиксна и не може се мењати за време трајања уговора.

Члан 4.
Наручилац се обавезује да изврши уплату у року од 45 дана од завршетка радова- постављања
уградне опреме система зс аутоматску детекцију и дојаву пожара, у целости.
Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача број __________________________, који се води
код пословне банке __________________________. (попуњава Понуђач).
Члан 5.
ГАРАНЦИЈА И РЕКЛАМАЦИЈА:
Понуђач обезбеђује гаранцију за добра која су предмет набавке у трајању од _______ месеци
рачунајући од дана испоруке добара.
Испоручена добра у свему морају одговарати карактеристикама добара -техничких
спецификација одређених у конкурсној документацији.
Квантитативни и квалитативни пријем добара врше овлашћени представници уговорних страна
о чему се саставља Записник.
Уколико представник Наручиоца приликом примопредаје добара констатује да испорука неког
добра не одговара уговореном добру, односно у случају утврђених недостатака у квалитету и
обиму добара, о констатованом стању сачињава записник о рекламацији који потписују
овлашћено лице Понуђача и представник Наручиоца.
У случају рекламације, Понуђач је дужан да у року од 3 /три/ дана од дана сачињавања
Записника о рекламацији испоручи нова добра одговарајућег квалитета или замени добро на
којем је утврђен недостатак новим, а уколико то не учини Наручилац има право на једнострани
раскид уговора и накнаду штете.
У случају утврђених недостатака добара који нису били видљиви у време примопредаје, а који
су наступили у гарантном року, Наручилац је овлашћен да у року од 3 /три/ дана од сазнања за
наведене недостатке затражи од Понуђача да испоручи сва добра у складу са захтевима
техничке спецификације, у супротном Наручилац задржава право на раскид уговора и накнаду
причињене штете.
СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА:
Члан 6.
Понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора Наручиоцу достави бланко сопствену
меницу за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на
први позив.
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Меница за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом, и мора да
траје наjкраће до правдања аванса, односно до извршене примопредаје добара која су предмет
уговора.
Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз
исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним
износом у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или
промењену месну надлежност за решавање спорова.
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ:
Члан 7.
Понуђач се обавезује да ће испоруку добара која су предмет уговора извршити у року од
__________ дана од дана закључења уговора. (попуњава Понуђач)
Испорука се сматра извршеном када уговорне стране потпишу записник о преузимању добара.
Место испоруке је, ул. Бранка Радичевића 1, 19350 Књажевац.
УГОВОРНА КАЗНА:
Члан 8.
У случају да Понуђач својом кривицом не изврши испоруку предметних добара у уговореном
року, дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,5% дневно од уговорене
вредности, за сваки дан закашњења, с тим да укупан износ уговорне казне не сме прећи 5% од
укупне вредности овог уговора.
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА:
Члан 9.
Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог уговора, уговорне стране решаваће
споразумно.
Уколико спорови између Наручиоца и Понуђача не буду решени споразумно, решаваће се пред
стварно надлежним судом у Зајечару.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ:
Члан 10.
У случају потребе, измене и допуне овог Уговора вршиће се уз саглсност обе уговорне стране,
у писаној форми, сачињавањем Анекса уговора.
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Члан 11.
За све што није предвиђено овим уговором, а у вези је са предметом истог, примењиваће се
одредбе Закона о облигационим односима и осталих важећих прописа.
Члан 12.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.
Члан 13.
Овај уговор је сачињен у 6 /шест/ истоветних примерака, од којих свака страна задржава по 3
/три/ примерка.
ЗА ПОНУЂАЧА

ЗА НАРУЧИОЦА
Директор

_______________________

_______________________
Драгана Јанковић

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем.
Сваку страну Модела уговора потребно је да попуни, парафира и овери печатом, а последњу
и потпише овлашћено лице Понуђача који наступа самостално или са подизвођачем, чиме
потврђује да прихвата све елементе уговора.
Сваку страну Модела уговора потребно је да попуни, парафира и овери печатом, а последњу и
потпише овлашћено лице Групе понуђача, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора.
Подаци унети у модел уговора морају се слагати са подацима наведеним у понуди.
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IX 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
ПОНУДЕ

ИЗНОС

ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ПРИПРЕМАЊА

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

Место и датум:

М.П.

Понуђач
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X 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 добара – Уградна опрема –систем за аутоматску детекцију и дојаву пожара за
потребе Дома културе "Књажевац", ЈНМВ бр. 1.1.2/2019, поднео независно, без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:

М.П.

Понуђач

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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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач
_____________________________________________[навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке мале вредности добара- Уградна опрема –систем за аутоматску
детекцију и дојаву пожара за потребе Дома културе "Књажевац", ЈНМВ 1.1.2/2019, 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, 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 нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;
5) Понуђач испуњава додатне услове:
1) Технички капацитет –у власништву, закупу или лизингу има најмање једно
возило за доставу предметног добра;
2) Кадровски капацитет –има у радном односу најмање два стално запослена
лица;
3) Да има неопходан финансијски капацитет - да понуђач има позитиван
финансијски биланс у претходној обрачунској години.

Место и датум:

М.П

Потпис понуђача

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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XI-1 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач _____________________________________________[навести назив подизвођача] у
поступку јавне набавке мале вредности добара- Уградна опрема –систем за аутоматску
детекцију и дојаву пожара за потребе Дома културе " Књажевац ", ЈНМВ 1.1.2/2019, 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, 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) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;
Место и датум:

М.П

Потпис подизвођача

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, образац ове Изјаве мора бити потписан
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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