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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.1.Назив, адреса и интернет страница наручиоца:
Министарство финансија, Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе,
Регионално одељење за материјалне ресурсе Београд
Београд, 27. марта 28-32
www.purs.gov.rs
1.2. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак у складу са
Законом о јавним набавкама.
1.3. Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке, број 04/2015, су услуге
одржавања хигијене у пословним објектима Пореске управе за потребе филијала и
експозитура Регионалног одељења за материјалне ресурсе Београд.
1.4. Партије: Јавна набавка ниje обликована по партијама.
1.5. Циљ поступка: Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној
набавци.
1.6. Резервисана јавна набавка: Није у питању резервисана јавна набавка.
1.7. Електронска лицитација: Не спроводи се електронска лицитација.
1.8. Контакт: Лице: Нада Млаџић, телефон 011/3284-676
E-mail адреса: nada.mladzic@purs.gov.rs

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку услуга одржавање
хигијене ЈН бр.04/2015.
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.04/2015 су услуге одржавања хигијене у пословним
објектима Пореске управе за потребе филијала и експозитура Регионалног одељења
за материјалне ресурсе Београд.
Назив и ознака из општег речника набавке: 0910000 услуге чишћења, 90919000
услуге чишћења канцеларија, школа, опреме.
2. Партије Јавна набавка ниje обликована по партијама.
3. Врста оквирног споразума
Предметни поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума.
4. Почетак вршења услуге је од 01.08. 2015. године, када истиче важећи уговор о
пружању услуга одржавања хигијене, односно након завршетка овог поступка јавне
набавке.
Уговор се закључује на период од две године.
III ВРСТА, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА,
МЕСТО ИЗВРШЕЊА И СЛ.
ВРСТА ПРЕДМЕТА

Предмет јавне набавке је набавка услуга одржавања хигијене у објектима
Пореске управе, Регионалног одељења за материјалне ресурсе Београд, са
припадајућим филијалама и експозитурама.
ОПИС УСЛУГА

Послови предметне јавне набавке обављаће се у радним данима Наручиоца,
после радног времена Наручиоца, од понедељка до петка и обухватају следеће:

А) Редовно одржавање хигијене
1.Свакодневно послови (одржавање хигијене) у пословном простору (колоне 3,4,5 и 8
из спецификације објеката):

- Третирање канцеларијског простора (усисавање и чишћење меких и чврстих
подних облога),
- Одржавање ходника, степеништа, независно од врсте пода,
- Одржавање тоалета, санитарија, прање и обавезна дезинфекција умиваоника,
сливника, WC шоља, писоара,
- Брисање прашине са канцеларијског намештаја и опреме (столова, столица,
фотеља, и свих дрвених, металних и стаклених површина, телефона, факсова,
рачунара и друге опреме),
- Брисање свих пултева (шалтера), прашине, нечистоће са стаклених врата и др.
- Брисање површина испод прозора са унутрашње стране и спољашње стране
(симсова),
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- Пражњење свих канти за смеће, замена кеса по потреби,
- Скупљање кеса за смеће и изношење из објекта, уредно одлагање истог, у за то
предвиђене контејнере,
- Редовна допуна течног сапуна,
- Уз све редовне послове, до сада поменуте, константно по запажању, скидање
паучине, отклањање флека, скидање жвака, налепница итд..
- Чишћење тераса на објектима РО 27. марта 28-32, Нови Београд 1. Земун, Звездара.
- Чишћење лифтова контролне табле, подова.
- Редовно скупљање папира и одлагање у џакове, који се одлажу у просторије су
одређене за то.
- НИЈЕ дозвољено брисање монитора водом и влажним крпама,
Објекти у којима се користи кухиња, потребно је:
- Извршити чишћење, прање и дезинфекцију свих радних површина, кухињског
инвентара и друге опреме, судопере за прање посуђа, полица за одлагање чистог
посуђа,
- Чишћење подних (свакодневно) и зидних облога (керамичке плочице) месечно,
- Чишћење, и прање радних површина и опреме након дезинсекције, а све према
потреби Наручиоца посла о чему се изабрани понуђач обавештава.
- Редовна допуна течног сапуна,
- Одлагање и сепарација отпадног амбалажног материјала у контејнере предвиђене
за: папир/картон, пластика/ПВЦ; стакло и остали комунални отпад.
2. Послови који се раде једном недељно, (колоне 3,4,5 и 8 из спецификације
објеката):

- Чишћење лифтова (врата, огледала, зидова, плафона, лајсни на улазу и излазу
лифта),
- Детаљно чишћење врата санитарног дела и обавезна дезинфекција квака.

Б) Периодично одржавање хигијене
1.Послови који ће се обављати једном месечно (колоне 3,4,5 и 8 из спецификације
објеката):

- Брисање свих канцеларијских врата,
- Брисање утичница, прекидача, каналица и доступних рамова слика,
- Детаљно чишћење свих пултева,(шалтера), који се користе,
- Детаљно чишћење простора портирница (стакло, пултева),
- Детаљно сређивање свих тоалета по свим нивоима, обавезна дезинфекција
керамичких подова и зидова,
- Брисање огледала у тоалетима,
- Прање корпи за отпатке по потреби, у свим просторима у којима се налазе.
- Чишћење сервер сале по налогу наручиоца (колона 6 из спецификације објеката).
2. Послови који се раде једанпут у четири месеца (колоне 3,4,5 и 8 из
спецификације објеката):

- Прање свих стаклених површина и огледала,
- Машинско прање подова свих врста у свим пословним просторима и слободним
површинама укључујући ходнике и степеништа за објекте преко1000 м2,
- Прање, чишћење радијатора, фенкоил апарата.
Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку услуга одржавање
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3. Послови који се раде једанпут у шест месеца (колоне 3,4,5 и 8 из спецификације
објеката):
- Машинско третирање свих мермерних површина, прање и адекватна заштита,

- Машинско прање подова свих врста у свим пословним просторима и слободним
површинама, укључујући ходнике и степеништа за објекте испод 1000 м2.
4. Послови који се раде једанпут годишње:
- Чишћење и машинско прање подова подрума, архива, магацина, (колона 6 из
спецификације објеката),
- Прање завеса, (колоне 3,4,5 и 8 из спецификације објеката),
- Прање тракастих завеса, (колоне 3,4,5 и 8 из спецификације објеката),
- Чишћење свих лустера у простору, (колоне 3,4,5 и 8 из спецификације објеката).

5. Рад око објекта:
- Чишћење и сређивање дворишта по потреби (отклањање папира, кеса и др. ствари
које нарушавају изглед дворишта). Објекти у филијалама Нови Београд, Вождовац,
Смедерево.
- У зимском периоду чишћење снега и леда и посипање соли (со обезбеђује
Наручилац), испред објекта (све приступне стазе, тротоаре за безбедан улаз и излаз у
објекат).
В) СРЕДСТВА И ОПРЕМА ЗА РАД

- Понуђач је обавезан да услуге пружа сопственим средствима.
- Опрему, машине за рад обезбеђује Изабрани понуђач.
- ХТЗ опрему за ову врсту посла обезбеђује Изабрани понуђач.
- Сва средства која се користе у канцеларијском простору, кухињи, лифту, тоалету
морају испуњавати еколошке услове, (да не загађују животну средину), одговарајуће
атесте и одобрења за коришћење истих.
- Наручилац је у обавези да обезбеди одговарајуће просторије за хигијеничаре као и
простор за смештаj опреме и средстава за рад.
Г) ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ХИГИЈЕНСКИХ СРЕДСТАВА

Изабрани понуђач је у обавези да у свим санитарним чворовима обезбеди
- сапун односно течни сапун,
- хемију за чишћење пода,
- хемију за чишћење тоалета,
- хемију за чишћење кухиње,
- хемија за чишћење намештаја,
- хемија за чишћење стаклених површина,
- пластичне вреће за смеће,
- крпе за стакла, подове, столове, џогере за подове, сунђере и др.
- опрему неопходну за рад (моп колица, крпе, униформе за хигијеничаре/ке).
Д) КВАЛИТЕТ И ГАРАНЦИЈА УСЛУГА

Изабрани понуђач гарантује квалитет услуга у складу са стандардима
сертификата о усаглашености система менаџмента квалитетом у области услуга
одржавања хигијене.
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Изабрани понуђач је обавезан да извршиоцима (хигијеничарима), редовно
исплати месечну зараду најмање у висини минималне зараде и да за њих редовно
плаћа порезе и доприносе за социјално осигурање, у складу са прописима.
Наручилац ће у току трајања уговора на писани захтев тражити од понуђача да
достави доказе о испуњености обавезе из претходног става, на који је понуђач у
обавези одговорити у року од пет дана.
Понуђач је у обавези да за пружање предметних услуга ангажује минимум
једноg хигијеничара за рад у дневној смени у објектима преко 1000 м2 (који
има обавезу: да чисти тоалете, редовно пуни дозере за сапун, изађе по потреби
испред објекта да очисти, тзв. континуирано чишћење у току радног времена).
Ђ) МЕСТО ПРУЖАЊА УСЛУГА

Место пружања услуга су пословни објекти Пореске управе Регионалног
одељења за материјалне ресурсе Београд, приказани у табеларном прегледу по
филијалама и експозитурама.

Канцеларије
Кафе кухиње
(м2)

Ходници
Стрепен.
(м2)

Мокри
чвор
(м2)

Подруми Архиве
Сервер сале
Магацини
(м2)

УКУПНО ПУ
(м2)

Остали корисници у
објекту, Банке, УТ
(м2)

2

3

4

5

6

7

8

(7+8)

АДРЕСА

1

УКУПНО
ЗА ЧИШЋЕЊЕ
(м2)

ФИЛИЈАЛА

Ђ. 1. СПЕЦИФИКАЦИЈА ОБЈЕКТА

РБ

9

27 марта 28-32

634

526

78

469

1.707

2

РО Београд
РО Београд
дев. инсп.

Зелени венац 16

686

145

23

100

954

954,00

3

РО Београд

Теразије 12

87

12

3

10

112

112,00

4

РО Београд

Сремска 6

345

94

19

0

458

458,00

5

Чукарица
Нови
Београд 1

Шумадијски трг 6а

469

413

92

191

1.165

394

1.559,00

Тошин бунар 159
Бул. деспота Стефана
118-120

771

755

84

296

1.906

514

2.420,00

1.490

332

25

24

1.871

1.871,00

1

6

8

Палилула
Савски
венац

9

7

422

2.129,00

392

619

26

72

1.109

1.109,00

Стари град

Зелени венац 16
Бул. деспота Стефана
118-120

1.490

332

25

24

1.871

1.871,00

10

Вождовац

Устаничка 130

2.904

1.143

110

2.948

7.105

11

Врачар

Макензијева 53

505

169

26

83

783

Главна 30

742

613

75

84

1.514

221

80

9

0

310

458

309

20

100

887

343

271

30

163

807

12
13

Земун

14

Звездара

Магистратски трг 1
Бул. краља Александра
288

15

Обреновац

Војводе Мишића 192

2.587
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9.692,00
783,00

764

2.278,00
310,00

111

998,00
807,00
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16

Лазаревац

228

77

16

9

330

Младеновац

Карађорђева 42
Краља А. Обреновића
74

17

114

304

34

30

482

120

602,00

18

Смедерево

Његошева 8

394

78

19

10

501

179

680,00

19

Стари корзо 49

938

696

36

258

1.928

258

2.186,00

20

Пожаревац
Мало
Црниће

Маршала Тита ББ

61

45

7

65

178

178,00

21

Жабари

Кнеза Милоша 76

59

50

6

21

136

136,00

22

Жагубица

Партизанска ББ

129

57

7

193

193,00

Вука караџића 2

867

258

41

100

1.266

52

14

4

31

101

101,00

23

330,00

220

1.485,00

24

Ваљево

Карађорђева 50а

25

Мионица

Војводе Мишића 34

123

52

16

0

191

191,00

26

Уб

Милоша Селаковића 1

182

53

6

15

256

256,00

27

Шабац

Карађорђева 2

1.032

169

13

126

1.340

28

Коцељева

Немањина 76

185

226

11

13

435

435,00

29

Владимирци

Светог Саве 10-12

103

51

3

9

166

166,00

489

243

21

190

943

31

Лозница

Трг Јована Цвијића 11
Улица Јована Цвијића
20

178

61

15

0

254

254,00

32

Крупањ

Маршала Тита 2

146

55

6

44

251

251,00

33

Карађорђева 78

140

37

9

22

208

208,00

34

Осечина
Мали
Зворник

Краља Петра ББ

80

19

6

44

149

149,00

35

Љубовија

Војводе Мишића 45

163

72

19

55

309

309,00

17.200

8.430

940

5.606

32.176

30

УКУПНО

375

184

6.127

Ђ. 2) ОБАВЕЗАН ОБИЛАЗАК ОБЈЕКТА
(преко 1000 м2, а ако је у могућности да обиђе и све остале објекте)

Ради увида у опште стање објеката и обим потребних послова, количина
стања свих позиција из спецификације услуга, ради састављања и подношења
понуде, понуђачи су у обавези да изврше увид у пословне објекте филијала и
експозитура Регионалног одељења Београд. Трошкове обиласка сноси понуђач.
Обилазак се може извршити на основу писаног захтева и позива на број јавне
набавке, на меморандуму од стране потенцијалног понуђача. Захтев се може
упутити путем E-mail, адреса: nada.mladzic@purs.gov.rs или телефонским путем.
Особа за контакт Нада Млаџић, број телефона 011/3284-676.
НАПОМЕНА:
Простор исказан у колонама 3,4,5 и 8, чисти се свакодневно и периодично
према опису услуга.
Простор исказан у колони 6, чисти се периодично према опису услуга по
захтеву Наручиоца.
Периодична чишћења су укључена у укупну цену ангажовања и обављаће се по
налогу Наручиоца у приказаним временским интервалима.
Цена предметних услуга по квадрату се формира за збир квадрата колона 3,4,5
и 8.
Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку услуга одржавање 8/46
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1.715,00

1.127,00

38.303,00

Приликом формирања цене предметних услуга по квадрату за збир квадрата
колона 3,4,5 и 8 из спецификације објеката, треба узети у обзир да је у ту цену
урачунато периодично чишћење за површину колоне 6 и то: подруми, архиве,
магацини из спецификације објеката чије ће се чишћење обављати по захтеву
наручиоца једном годишње и сервер сале чије ће се чишћење обављати по
захтеву наручиоца једном месечно.
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.1.

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:
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл.75.ст.1.тач.1 ЗЈН).

Доказ:
ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ:
Извод из регистра надлежног органа – Агенције за привредне регистре, одосно извод из
Регистра надлежног Привредног суда у неовереној копији односно други одговарајући
документ када је за регистрацију надлежан други орган (податак јавно доступан на интернет
страници АПР на основу матичног броја).
2.

Да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривична дела примања и давања мита, кривична дела
преваре. (чл.75.ст.1.тач.2. ЗЈН)

Доказ:
ЗА ПРАВНА ЛИЦА:

За дела организованог криминала – УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА
ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ, Устаничка 29, Београд
којим се потврђује да понуђач није осуђиван за неко од кривичних дела организованог
криминала;За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре – УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА (које
обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности
редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног
лица, односно којим се потврђује да понуђач није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре.
ЗА ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ ПРАВНИХ ЛИЦА:

Извод из казнене евиденције, однодсно надлежне ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ
МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА (према месту рођења или месту
пребивалишта) да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку услуга одржавање
хигијене ЈН бр.04/2015.
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криминалне групе, да није осуђиван за криминална дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ФИЗИЧКА ЛИЦА:

Извод из казнене евиденције, односно надлежне ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ
МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА (према месту рођења или месту
пребивалишта) да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за криминална дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
Напомена: Ако је више законских заступника за сваког се доставља уверење из казнене
евиденције.

Докази не могу бити старији од ДВА месеца пре отварања понуда.
3.

Да понуђачу није изречена ниједна мера забране обављања делатности (а
не само делатности која је предмет јавне набавке), или потврда Агенције
за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као
привредном друштву није изречена ниједна мера забране обављања
делатности ( а не само делатности која је предмет јавне набавке), а која
је на снази у време објављивања позива за подношење понуда.
(чл.75.ст.1.тач.3. ЗЈН.)

Овај доказ мора бити издат након слања позива, односно после датума објављивања
позива на Порталу.
Пример садржине потврде: „Потврђује се да код овог органа није регистровано да је
привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуда, односно на дан (................. ) уписати датум
објављивања јавног позива на Порталу.
Доказ:
ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ:
Потврда привредног и прекршајног суда да понуђачу није изречена мера забране обављања
делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није
регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања
делатности, а која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда.
ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА:
Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених
делатности.
(Потврда мора бити издата после дана објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки.)
4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима РС или стране државе ако има седиште на њеној територији
(чл.75.ст.1.тач.4.ЗЈН).

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку услуга одржавање
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Доказ:
ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ
а) Уверење Пореске управе Министарства финансија Републике Србије (за порезе,
допринoсе и друге јавне дажбине)
б) Уверење надлежне локалне самоуправе- града/општине (за изворне локалне јавне
приходе)
или
ц) Потврда надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.
ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА:
а) Уверење Пореске управе Министарства финансија Републике Србије (за порезе,
доприносе и друге јавне дажбине) и
б) Уверење надлежне локалне самоуправе – града/општине (за изворне локалне
јавне приходе).
Докази не могу бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.
Услов из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН.
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом
Доказ:
- за обављање делатности која је предмет јавне набавке није предвиђена посебна дозвола;
Услов из члана 75. став 2. ЗЈН.
Понуђач је дужан да, при састављању своје понуде, изричито наведе да је поштовао обавезе
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и
заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
Доказ:
Потписан о оверен Oбразац изјаве из конкурсне документације. Изјава мора да буде
потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

1.2.

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. Пословни капацитет:
Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом :
а) да је у периоду од претходне три године (кумулативно) пружао услуге, које су
предмет јавне набавке у укупној вредности од минимум 15.000.000,00 динара без
ПДВ-а.
б) да је понуђач успоставио и примењује систем менаџмента квалитетом у области
предметних услуга.
в) да поседује Полису од опште одговорности.
Доказ:
а) Списак најважнијих пружених услуга, који потврђује стручне референце
понуђача за период 2012, 2013. и 2014. годину. (Образац XII из конкурсне
Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку услуга одржавање
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документације) и потврда из конкурсне документације, (страна 42), која је издата и
потписана од стране референтног Наручиоца – купца као саставни део Обрасца XII.
б) Достављање важећег сертификата ISO 9001:2008
в) Полису од опште одговорности са износом лимита о једном штетном догађају, не
мањим од 2.500.000,00 динара. Полиса мора бити исправна, и да уз остале услове
важи на дан отварања понуда. Предметна полиса ће служити као средство
обезбеђења Наручиоца, односно осигурања Наручиоца од одговорности изабраног
понуђача за евентуално причињену штету, начињену од стране изабраног понуђача
по основу законске одговорности.
2. Финансијски капацитет: Да понуђач располаже неопходним финансијским
капацитетом, да нема исказан пословни губитак у пословању у 2013. и 2014. години.
Доказ: Биланс стања и биланс успеха за 2013. и 2014. годину.
3. Кадровски капацитет:
а) Да има минимум 85 запослених на пословима одржавања хигијене
(хигијеничара/ки, спремач/ица, перач..), на дан објављивања позива на Порталу
управе за јавне набавке.
Доказ:

а) Изјава на меморандуму понуђача под пуном кривичном, моралном и
материјалном одговорношћу о броју запослених на неодређено и одређено време
или другом уговорном односу, потписана и оверена печатом.
б) Попуњен образац XIII који је саставни део конкурсне документације.
в) Достављање обрасца М или другог одговарајућег обрасца, који пружа доказ о
поднетој пријави, промени, одјави на обавезно социјално осигурање за укупан број
запослених, који су наведени у обрасцу кадровског капацитета. Овим понуђач
доказује да има у радном односу запослене хигијеничаре/ке, спремач/ице, пераче...).
Напомена: Достављање образаца М или других, за пријављене административне
раднике у предузећу-фирми, неће се узимати у обзир и у том случају, понуда ће се
одбити као неприхватљива.
4. Неопходан технички капацитет подразумева, да понуђач располаже
довољним техничким капацитетом и то;
а) да поседује- користи пословни простор, за обављање своје делатности
(канцеларије, магацин и др.)
б) да поседује минимум 2 машине за прање тврдих/меких подних површина,
в) минимум два возила за пружање предметних услуга, од тога минимум једно
доставно тј. теретно.
Доказ:
а) изјава да поседује простор, или по основу уговора о закупу, лизингу, (копија
уговора).
б) изјава о техничкој опремљености машинама, на свом меморандуму, и попуњен
образац XIII из конкурсне документације,
в) за возила доказ о власништву, уговор о закупу, уступању, или лизингу (копија)
саобраћајна дозвола возила.

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку услуга одржавање
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1.3.

ПОДИЗВОЂАЧ

Уколико се понуда подноси са подизвођачем у складу са чланом 80. Закона, Понуђач
је дужан, да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке
1) до 4) ЗЈН, на начин одређен чланом 77. овог Закона и конкурсном документацијом, а
доказ из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН за део набавке, који ће понуђач извршити преко
подизвођача.

1.4.

ГРУПА ПОНУЂАЧА

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тачка 1)
до 4) ЗЈН, што доказује достављањем доказа из члана 77. ЗЈН и конкурсне документације,
а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75, став 1. тачка 5. ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност
тог услова.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да
тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац
ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за
привредне регистре, нису дужни да доставе доказе из чл. 75. ст. 1. тач. 1. до 4.
ЗЈН), с тим да се у обрасцу понуде мора навести датум уписа у јавни Регистар
понуђача, који се води код АПР-а.
Наручилац ће извршити проверу регистрованих понуђача код надлежне
организације за регистрацију и одбити понуде понуђача који нису на списку
регистрованих понуђача.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом
којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду
када се доказ доставља у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази,
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним
бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли
су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од
стране надлежних органа те државе.
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.
Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку услуга одржавање
хигијене ЈН бр.04/2015.
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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 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.
Понуда се подноси, непосредно лично или путем поште, на адресу Наручиоца:
Министарство финансија, Пореска управа – Регионално одељење за материјалне
ресурсе Београд, улица 27 марта бр: 28 – 32, са назнаком:
Понуда за јавну набавку - услуга – одржавање хигијене број ЈН 04/2015 - НЕ
ОТВАРАТИ. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца до 24.04.2015. године до 12,00 часова, без обзира на начин на који је
послата, у року одређеном за подношење понуде у писарници наручиоца на адресу:
Министарство финансија, Пореска управа, Регионално одељење за материјалне
ресурсе Београд, 27. марта бр. 28-32, 11000 Београд.
Отварање понуда обавиће се 24.04.2015. год. почетком у 13,30 часова.
На полеђини коверте неопходно је навести податке о понуђачу, адресу, број
телефона и лице за контакт.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, 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.
Понуда мора да садржи све тражене доказе из чл. 75. и 76. Закона о јавним
набавкама, према упутству како се доказује испуњеност тих услова и мора бити на
обрасцима из конкурсне документације. Све изјаве, обрасци и прилози, који су
саставни део понуде морају бити попуњени, потписани и оверени од стране
понуђача.
Понуда мора да садржи:
-образац понуде,
-обрасце и изјаве из конкурсне документације, попуњени, оверени печатом и
потписани,
- доказ о обиласку објеката преко 1000 м2 по спецификацји,
- споразум о заједничком извршењу јавне набавке – у случају заједничке понуде,
Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку услуга одржавање
хигијене ЈН бр.04/2015.
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-модел уговора, попуњен, оверен печатом, потписан од стране овлашћеног лица.
3. ПАРТИЈЕ

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: Министарство
финансија, Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење за
материјалне ресурсе Београд, 27 марта 28-32, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку услуге одржавања хигијене у пословним
објектима Пореске управе за потребе филијала и експозитура Регионалног одељења
за материјалне ресурсе Београд, ЈН бр.04/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”
„Допуна понуде за јавну набавку услуге одржавања хигијене у пословним
објектима Пореске управе за потребе филијала и експозитура Регионалног одељења
за материјалне ресурсе Београд, ЈН бр.04/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”
„Опозив понуде за јавну набавку услуге одржавања хигијене у пословним
објектима Пореске управе за потребе филијала и експозитура Регионалног одељења
за материјалне ресурсе Београд, ЈН бр.04/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
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 поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%,
као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку услуга одржавање 15/46
хигијене ЈН бр.04/2015.

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 VI 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)
до 6) Закона и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу VI 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. Захтев у погледу начина рока, и услова плаћања,
Цена месечног одржавања хигијене у објектима пдразумева ангажовање радне
снаге, поттребних средстава и опреме за извршење услуге.
Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку услуга одржавање
хигијене ЈН бр.04/2015.
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У понуди је потребно прецизирати рок плаћања за извршене услуге који не
може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана од дана пријема фактуре. (Закон
о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.
гласник РС” бр. 119/2012)], Плаћање ће се вршити месечно, на основу исправно
испостављене фактуре за претходни месец у односу на месец у ком се врши плаћање
у року наведеном у понуди.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
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.
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

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I Понуђач је дужан да уз понуди достави:
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену
меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица
Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку услуга одржавање
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овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено
менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 4.500.000,00 без ПДВ-а. Уз
меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок
важења менице је 30 дана од дана отварања понуда, односно меница за озбиљност
понуде треба да траје најмање колико и важење понуде.
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека
рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме
је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме
је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у
складу са захтевима из конкурсне документације.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор,
одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
II Изабрани понуђач је дужан да достави:
Банкарску гаранцију за добро извршење посла - Изабрани понуђач се
обавезује да у року од 10 дана од дана закључења уговора [или у тренутку
закључења уговора, а најкасније у року од десет дана], преда наручиоцу банкарску
гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и
платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у
висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је
30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,
важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да
понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
уговором. Поднета банкарска гаранција 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, електронске поште на е-mail адреса: nada.mladzic@purs.gov.rs или
факсом на број 011/3236/282.] тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за
подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,
Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку услуга одржавање
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одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН
бр.04/2015.
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 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.
Додатне информације и појашњења електронским путем могу се тражити само у
радном времену наручиоца и то од 7:30 до 15:30 часова. Додатна појашњења
тражена ван радног времена наручиоца неће се узимати у разматрање.
16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет
набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу
буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу
банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама:
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла
издаје се у висини од 15%, (уместо 10% из тачке 12. Упутства понуђачима како
да сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који
је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за
време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност
банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку услуга одржавање
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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 КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.
18. 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

1.Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија понуда
биће изабрана понуда понуђача који је понудио дужи рок плаћања. 2.Уколико две
или више понуда и након овог имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија
понуда биће изабрана понуда по основу жребања, уз присуство свих понуђача.
Поступак жребања ће пре самог жребања, бити усмено договорен са понуђачима и
уз њихову сагласност.
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, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (Образац
изјаве, дат је у поглављу XII конкурсне документације).
20. 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.
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом
на e-mail nada.mladzic@purs.gov.rs или факсом на број: 011/3236/282. и
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. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац
обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о
поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 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 7 дана пре
Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку услуга одржавање
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истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају
подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту
права је 10 дана од дана пријема одлуке.
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.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће :
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; (2) да представља доказ
о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог
за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум
извршења налога; (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; (4) број
рачуна: 840-30678845-06; (5) шифру плаћања: 153 или 253; (6) позив на број: подаци
о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које
се подноси захтев за заштиту права; (8) корисник: буџет Републике Србије; (9) назив
уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена
уплата таксе; (10) потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати
таксе наведене под тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија,
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за
подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно
социјално осигурање и други корисници јавних средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту
права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке
Србије у складу са законом и другим прописом.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора, такса износи
80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа
од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је
додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара. Уколико подносилац
захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од
момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави
поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке
(коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању
понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене
Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку услуга одржавање
хигијене ЈН бр.04/2015.
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вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара. 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.

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку услуга одржавање
хигијене ЈН бр.04/2015.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуге
одржавања хигијене у пословним објектима Пореске управе за потребе филијала и
експозитура Регионалног одељења за материјалне ресурсе Београд, ЈН бр. 04/2015
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
Адреса интернет странице на којој су
доступни подаци о испуњености обавезних
услова за учешће у поступку јавне набавке из
(чл. 75.став 1. тачка 1. до 4. ),Закона о јавним
набавкама.
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
Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку услуга одржавање
хигијене ЈН бр.04/2015.
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

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

2)

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

Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:
Адреса интернет странице на којој су
доступни
подаци
о
испуњености
обавезних услова за учешће у поступку
јавне набавке из (чл. 75.став 1. тачка 1.
до 4. ),Закона о јавним набавкама.
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.

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку услуга одржавање
хигијене ЈН бр.04/2015.

24/46

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Адреса интернет странице на којој су
доступни подаци о испуњености обавезних
услова за учешће у поступку јавне набавке из
(чл. 75.став 1. тачка 1. до 4. ),Закона о јавним
набавкама.

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Адреса интернет странице на којој су
доступни подаци о испуњености обавезних
услова за учешће у поступку јавне набавке из
(чл. 75.став 1. тачка 1. до 4. ),Закона о јавним
набавкама.

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Адреса интернет странице на којој су
доступни подаци о испуњености обавезних
услова за учешће у поступку јавне набавке из
(чл. 75.став 1. тачка 1. до 4. ),Закона о јавним
набавкама.

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.

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку услуга одржавање
хигијене ЈН бр.04/2015.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ услуге одржавања хигијене у пословним
објектима Пореске управе за потребе филијала и експозитура Регионалног одељења
за материјалне ресурсе Београд, ЈН бр.04/2015
Цена по м2, без ПДВ-а, (за опис и квадратуру
збира колона 3,4,5 8 из спецификације)
...............................................
Цена по м2, са ПДВ-ом, (за опис и квадратуру
збира колона 3,4,5 8 из спецификације )
................................................

Рок плаћања року

од................................................
дана од дана достављања
рачуна
са
комплетном
документацијом
( не може бити краћи од 15 дана
и дужи од 45 дана).

Рок важења понуде (не може бити краћи од 30 дана
отварања понуда)

....................................................

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.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде
за сваку партију посебно.

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку услуга одржавање
хигијене ЈН бр.04/2015.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О
услуге одржавања хигијене у пословним објектима Пореске управе за потребе филијала и
експозитура Регионалног одељења за материјалне ресурсе Београд, ЈН бр.04/2015
Закључен између:
Наручиоца ..............................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:..........................
Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: …................)
и
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:........... ...............
Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: …...............),

Уговорне стране констатују:
- да је Министарство финансија, Пореска управа у складу са Законом о јавним
набавкама („Сл. Гласник РС” бр. 124/2012), спровело отворени поступак јавне набавке број
04/2015, чији је предмет набавка услуга одржавања хигијене, а на основу позива
понуђачима објављеним на Порталу Управе за јавне набавке portal.ujn.gov.rs као и на
интернет адреси Наручиоца www.purs.gov.rs
- да је Добављач доставио самостално/заједничку/са подизвођачем (биће
преузето из понуде) понуду број ____________________ од __________________
године (биће преузето из понуде), која у потпуности одговара спецификацији из конкурсне
документације, која се налази у прилогу Уговора и саставни је део Уговора,
- да Наручилац, на основу Одлуке о додели уговора брoj:___________________________
(попуњава Наручилац), изабрао Добављача за набавку предметне услуге;
- да Наручилац овај уговор закључује на основу члана 112. и 113. Закона о јавним
набавкама.
Остали учесници у заједничкој понуди:
(назив, седиште, адреса, матични број, ПИБ, лице овлашћено за заступање)
1.__________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________
Подизвођачи:
(назив, седиште, адреса, матични број, ПИБ, лице овлашћено за заступање)
1.__________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
(У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у уговору
ће бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи)

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку услуга одржавање
хигијене ЈН бр.04/2015.
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Члан 1.

Канцеларије
Кафе кухиње
(м2)

Ходници
Стрепен.
(м2)

Мокри
чвор
(м2)

Подруми Архиве
Сервер сале
Магацини
(м2)

УКУПНО ПУ
(м2)

Остали корисници у
објекту, Банке, УТ
(м2)

2

3

4

5

6

7

8

(7+8)

АДРЕСА

1

УКУПНО
ЗА ЧИШЋЕЊЕ
(м2)

ФИЛИЈАЛА

Предмет уговора је одржавање хигијене у пословним објектима Пореске управе
Регионaлног одељења за материјалне ресурсе Београд према следећим локацијама:

РБ

9

27 марта 28-32

634

526

78

469

1.707

2

РО Београд
РО Београд
дев. инсп.

Зелени венац 16

686

145

23

100

954

954,00

3

РО Београд

Теразије 12

87

12

3

10

112

112,00

4

РО Београд

Сремска 6

345

94

19

0

458

458,00

5

Чукарица
Нови
Београд 1

Шумадијски трг 6а

469

413

92

191

1.165

394

1.559,00

Тошин бунар 159
Бул. деспота Стефана
118-120

771

755

84

296

1.906

514

2.420,00

1.490

332

25

24

1.871

1.871,00

1

6

8

Палилула
Савски
венац

9

7

422

2.129,00

392

619

26

72

1.109

1.109,00

Стари град

Зелени венац 16
Бул. деспота Стефана
118-120

1.490

332

25

24

1.871

1.871,00

10

Вождовац

Устаничка 130

2.904

1.143

110

2.948

7.105

11

Врачар

Макензијева 53

505

169

26

83

783

Главна 30

742

613

75

84

1.514

221

80

9

0

310

458

309

20

100

887

12

2.587

9.692,00
783,00

764

2.278,00

13

Земун

14

Звездара

Магистратски трг 1
Бул. краља Александра
288

15

Обреновац

Војводе Мишића 192

343

271

30

163

807

807,00

16

Лазаревац

228

77

16

9

330

330,00

17

Младеновац

Карађорђева 42
Краља А. Обреновића
74

114

304

34

30

482

120

602,00

18

Смедерево

Његошева 8

394

78

19

10

501

179

680,00

19

Стари корзо 49

938

696

36

258

1.928

258

2.186,00

20

Пожаревац
Мало
Црниће

Маршала Тита ББ

61

45

7

65

178

178,00

21

Жабари

Кнеза Милоша 76

59

50

6

21

136

136,00

22

Жагубица

Партизанска ББ

129

57

7

193

193,00

Вука караџића 2

867

258

41

100

1.266

Карађорђева 50а

52

14

4

31

101

23
24

Ваљево

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку услуга одржавање
хигијене ЈН бр.04/2015.
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220
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25

Мионица

Војводе Мишића 34

123

52

16

0

191

191,00

26

Уб

Милоша Селаковића 1

182

53

6

15

256

256,00

27

Шабац

Карађорђева 2

1.032

169

13

126

1.340

28

Коцељева

Немањина 76

185

226

11

13

435

435,00

29

Владимирци

Светог Саве 10-12

103

51

3

9

166

166,00

489

243

21

190

943

31

Лозница

Трг Јована Цвијића 11
Улица Јована Цвијића
20

178

61

15

0

254

254,00

32

Крупањ

Маршала Тита 2

146

55

6

44

251

251,00

33

Карађорђева 78

140

37

9

22

208

208,00

34

Осечина
Мали
Зворник

Краља Петра ББ

80

19

6

44

149

149,00

35

Љубовија

163

72

19

55

309

309,00

17.200

8.430

940

5.606

32.176

30

Војводе Мишића 45
УКУПНО

375

184

6.127

Члан 2.
Овим уговором обавезује се Добављач да по захтеву Наручиоца, врши
одржавање хигијене у објекту у свему према Спецификацији послова по врсти и
учесталости из конкурсне документације, а све у складу са Понудом Добављача од
_____________2015. године, која је саставни део Уговора.
ЦЕНА

Члан 3.
Уговорне стране су се споразумеле:
Да цена по м2, износи______________динара без ПДВ-а, за пружање услуга из
члана 1. овог Уговора за уговорени период.
Наручилац је у обавези да Добављачу плати накнаду по испостављеној
фактури у року од ________ дана.
Члан 4.
Укупна вредност уговора је __________________динара без ПДВ-а, од тога за
2015. годину________________динара без ПДВ-а, за 2016________________динара
без ПДВ-а и за 2017. годину__________________динара без ПДВ-а. (попуњава
Наручилац).

Члан 5.
Средства за реализацију уговора су обезбеђена Финансијским планом Пореске
управе и Законом о буџету за 2015. Годину („Сл. Гласник РС“БР. 142/2014).
Обавезе које доспевају у наредној години биће реализоване највише до износа
процењене вредности јавне набавке односно до износа, који ће за ту намену бити
одобрен у следећој буџетској години.
Измене и допуне уговора вршиће се у писаној форми.
Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку услуга одржавање
хигијене ЈН бр.04/2015.
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1.715,00

1.127,00

38.303,00

ФИНАНСИЈСКА ГАРАНЦИЈА

Члан 6.
Добављач је дужан да у року од 10 дана од дана закључења уговора (или у
тренутку закључења уговора, а најкасније у року од десет дана), преда наручиоцу
банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама:
безусловна и платива на први позив у корист Наручиоца. Банкарска гаранција за
добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без
ПДВ-а, са роком важности, који је 15 (петнаест) дана дужи од истека рока за коначно
извршење посла.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,
важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да
понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање
спорова.
НАЧИН И МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 7.
Добављач се обавезује да за потребе Наручиоца извршава редовно одржавање
хигијене у пословним просторијама Регионалног одељења Београд из члана 1. овог
уговора и то:
1) Свакодневно одржавање хигијене у пословном простору, (колоне 3,4,5 и 8 из
спецификације објеката) подразумева:
- Третирање канцеларијског простора (усисавање и чишћење меких и чврстих
подних облога),
- Одржавање ходника, степеништа, независно од врсте пода,
- Одржавање тоалета, санитарија, прање и обавезна дезинфекција умиваоника,
сливника, WC шоља, писоара,
- Брисање прашине са канцеларијског намештаја и опреме (столова, столица,
фотеља, и свих дрвених, металних и стаклених површина, телефона, факсова,
рачунара и друге опреме),
- Брисање свих пултева (шалтера), прашине, нечистоће са стаклених врата и др.
- Брисање површина испод прозора са унутрашње и спољне стране (симсова),
- Пражњење свих канти за смеће, замена кеса по потреби,
- Скупљање кеса за смеће и изношење из објекта, уредно одлагање истог, у за то
предвиђене контејнере,
- Редовна допуна течног сапуна,
- Уз све редовне послове, до сада поменуте, константно по запажању, скидање
паучине, отклањање флека, скидање жвака, налепница итд..
- Чишћење тераса на објектима РО 27. марта 28-32, Нови Београд 1. Земун, Звездара.
- Чишћење лифтова контролне табле, подова,
- Редовно скупљање папира и одлагање у џакове, који се одлажу у просторије су
одређене за то.
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- НИЈЕ дозвољено брисање монитора водом и влажним крпама,
За објекте у којима се користи кухиња, потребно је:
- Извршити чишћење, прање и дезинфекцију свих радних површина, кухињског
инвентара и друге опреме, судопере за прање посуђа, полица за одлагање чистог
посуђа,
- Чишћење подних (свакодневно) и зидних облога (керамичке плочице) месечно,
-Чишћење, и прање радних површина и опреме након дезинсекције, а све према
потреби Наручиоца посла о чему се изабрани понуђач обавештава.
- Редовна допуна течног сапуна,
- Одлагање и сепарација отпадног амбалажног материјала у контејнере предвиђене
за: папир/картон, пластика/ПВЦ; стакло и остали комунални отпад.
2) Одржавање хигијене у пословном простору једном недељно, по налогу наручиоца
(колоне 3,4,5 и 8 из спецификације објеката) подразумева:

- Чишћење лифтова (врата, огледала, зидова, плафона, лајсни на улазу и излазу
лифта),
- Детаљно чишћење врата санитарног дела и обавезна дезинфекција квака.
3) Периодично одржавање хигијене подразумева:
-једном месечно по захтеву Наручиоца (колоне 3,4,5 и 8 из спецификације објеката);
- Брисање свих канцеларијских врата,
- Брисање утичница, прекидача, каналица и доступних рамова слика,
- Детаљно чишћење свих пултева, (шалтера), који се користе,
- Детаљно чишћење простора портирница (стакло, пултева),
- Детаљно сређивање свих тоалета по свим нивоима, обавезна дезинфекција
керамичких подова и зидова,
- Брисање огледала у тоалетима,
- Прање корпи за отпатке по потреби, у свим просторима у којима се налазе,
- Чишћење сервер сале по налогу наручиоца (колона 6 из спецификације објеката).
-једанпут у четири месеца по захтеву Наручиоца (колоне 3,4,5 и 8 из спецификације
објеката);
- Прање свих стаклених површина и огледала,
- Машинско прање подова свих врста у свим пословним просторима и слободним
површинама укључујући ходнике и степеништа за објекте преко 1000 м2,
- Прање, чишћење радијатора, фенкоил апарата.
-једанпут у шест месеца по захтеву Наручиоца (колоне 3,4,5 и 8 из спецификације
објеката):
- Машинско третирање свих мермерних површина, прање и адекватна заштита,
- Машинско прање подова свих врста у свим пословним просторима и слободним
површинама, укључујући ходнике и степеништа за објекте испод 1000 м2.
4. Одржавање хигијене у пословном простору једанпут годишње по налогу
Наручиоца подразумева:
- Чишћење и машинско прање подова подрума, архива, магацина,
(колона 6 из спецификације објеката),
- Прање завеса, (колоне 3,4,5 и 8 из спецификације објеката),
- Прање тракастих завеса, (колоне 3,4,5 и 8 из спецификације објеката),
- Чишћење свих лустера у простору, (колоне 3,4,5 и 8 из спецификације објеката).
5. Одржавање хигијене око објекта по захтеву Наручиоца подразумева:
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- Чишћење и сређивање дворишта по потреби (отклањање папира, кеса и др. ствари
које нарушавају изглед дворишта). Објекти у филијалама Нови Београд, Вождовац,
Смедерево.
- У зимском периоду чишћење снега и леда и посипање соли (со обезбеђује
Наручилац), испред објекта (све приступне стазе, тротоаре за безбедан улаз и излаз у
објекат).
Члан 8.
Цена предметних услуга по квадрату се формира за збир квадрата колона 3,4,5 и
8, исте се врше свакодневно.
Површина исказана у колони 6 из спецификације објеката врши се периодично
према исказаном опису и предмету услуга из члана 7. овог уговора или по посебном
захтеву наручиоца.
Члан 9.
СРЕДСТВА И ОПРЕМА ЗА РАД

Добављач је обавезан да услуге пружа сопственим средствима.
Опрему, машине за рад обезбеђује Добављач.
ХТЗ опрему за ову врсту посла обезбеђује Добављач.
Сва средства која се користе у канцеларијском простору, кухињи, лифту,
тоалету морају испуњавати еколошке услове, (да не загађују животну средину),
одговарајуће атесте и одобрења за коришћење истих.
Члан 10.
Наручилац је у обавези да обезбеди одговарајуће просторије за хигијеничаре као
и простор за смештање опреме и средстава за рад.
Члан 11.
ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ХИГИЈЕНСКИХ СРЕДСТАВА

Добављач је у обавези да у свим санитарним чворовима обезбеди
- сапун односно течни сапун,
- хемију за чишћење пода,
- хемију за чишћење тоалета,
- хемију за чишћење кухиње,
- хемија за чишћење намештаја,
- хемија за чишћење стаклених површина,
- пластичне вреће за смеће,
- крпе за стакла, подове, столове, џогере за подове, сунђере и др.
- опрему неопходну за рад (моп колица, крпе, униформе за хигијеничаре/ке.)
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Члан 12.
Добављач је обавезан да извршиоцима (хигијеничарима/кама), редовно исплати
месечну зараду најмање у висини минималне зараде и да за њих редовно плаћа
порезе и доприносе за социјално осигурање, у складу са прописима.
Наручилац ће у току трајања уговора на писани захтев тражити од понуђача да
достави доказе о испуњености обавезе из претходног става, на који је понуђач у
обавези одговорити у року од пет дана.
Члан 13.
Цена из члана 2. је фиксна и не може се мењати за период трајања уговора.
Члан 14.
Добављач се обавезује да услуге из члана 1. овог уговора пружа уз ангажовање
хигијеничара/ки свакодневно.
Добављач је у обавези да за пружање предметних услуга ангажује минимум
једног/у хигијеничара/ку за рад у дневној смени у објектима преко 1000 м2, који ће
вршити континуирано чишћење у току радног времена и то: да очисти тоалете,
редовно пуни дозере за сапун, изађе по потреби испред објекта да очисти и др.).
Услуге из става 1. овог члана Добављач пружа сопственим средствима
(опремом за рад, хемијским средствима, кесама за смеће, течним сапуном).
Члан 15.
Добављач се обавезује да услуге из члана 1. овог уговора врши ажурно и
квалитетно, у свему према важећим законским прописима, професионалним
стандардима, нормама струке за ту врсту услуга и добрим пословним обичајима.
Члан 16.
Добављач предузима обавезу да за своје запослене обезбеди униформу за рад,
заштитну одећу и обућу и да се придржава прописаних мера заштите на раду,
прописаних хигијенско-техничких мера заштите на раду.
Добављач гарантује да ће запослени увек изгледати чисто и уредно за време
обављања својих дужности, да ће се усаглашавати са свим упутствима, и
процедурама Наручиоца, која се односе на правила о понашању запослених на
радном месту, као и свим правилима која важе код Наручиоца.
Члан 17.
Наручилац је у обавези да одмах по потписивању уговора писмено обавести
Добављача о подацима лица која су представници Наручиоца.
У случају промене лица из става 1. овог члана Наручилац је у обавези да
достави писмено обавештење.
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Члан 18.
Уговорне стране потписују спецификацију о извршеним услугама којом
потврђују да су услуге извршене у складу са уговором.
Спецификацију потписује одгворно лице организационе јединице на којој је
услуга извршена и представник добављача.
Овако потписана и оверена спецификација се обавезно доставља уз фактуру.
Уколико извршене услуге не одговарају уговореним услугама, односно имају
видљиве мане, Наручилац је дужан да о томе у року од 3 дана писмено, а у хитним
случајевима усмено, обавести Добављача и захтева поновно извршење услуга,
односно најкасније наредног дана од дана пријема рекламације.
Наручилац има право да писменим путем затражи од Добављача да замени
хигијеничара који своје послове не обавља квалитетно.
Члан 19.
Наручилац се обавезује да у року од__________дана од пријема исправно
испостављене фактуре испалти (месечну) вредност услуге, за претходни месец у ком
се услуга врши.
Члан 20.
Ако Наручилац не добије испуњење у предвиђеном року има право да одбије
плаћање фактуре.
Члан 21.
У случају закашњења у пружању услуга које се могу приписати у кривицу
Добављача, Наручилац има право умањења фактуре испостављене од стране
Добављача за неизвршену и неквалитетно извршену предметну услугу.
Члан 22.
Наручилац је обавезан да обезбеди:
1. несметан улаз у просторије;
2. прописно уземљену и исправну електричну инсталацију;
3. топлу воду и исправне прикључке за воду;
4. упознавање особља са опремом, машинама и уређајима на објекту;
5. бесплатно коришћење просторије за чување опреме и средстава за чишћење;
6. бесплатно коришћење гардеробног дела за пресвлачење радника;
7. особу за контакт са Добављачем.
Члан 23.
Овај Уговор се закључује на период од две године, или до утрошка планираних
средстава за ту намену. Обавезе које доспевају у наредној години ће бити
реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену буџетом бити
одобрена.
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Свака уговорна страна може да откаже уговор са отказним роком од 30 дана од
дана достављања писменог обавештења о отказу.
Наручилац има право да једнострано раскине уговор у свако доба и без отказног
рока, ако Добављач не извршава обавезе на уговорен начин и у уговореним
роковима, или у случају промене законских услова којим је регулисан уговорни
однос о чему се писмено обавештава Добављач.
Члан 24.
Овај Уговор се закључује са одложним условом и почиње да важи најраније од
____________2015. године, када истиче важећи уговор о пружању услуга одржавања
хигијене, односно након завршетка овог поступка јавне набавке.
Као средство обезбеђења добављач је предао наручиоцу банкарску гаранцију.
Све измене и допуне овог Уговора могу се вршити у писменој форми на основу
постигнуте сагласности обеју уговорних страна.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 25.
Потраживања из овог уговора уговорне стране не могу уступати другим
правним или физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право,
односно не могу бити на било који други начин коришћена као средство обезбеђења
према трећим лицима.
Члан 26.
Уговорна старна код које је дошло до статусне промене, дужна је да о томе
одмах писмено обавести другу уговорну страну уз доставу релевантних доказа.
Уколико због промене прописа, одлука надлежних органа или активности једне
или обе уговорне стране, дође до промене правног статуса, обавезе настале из овог
уговора аутоматски прелазе на правне следбенике.
Преношење права врши се у року од 5 (пет) дана када правни следбеник обавети
другу уговорну страну да замењује правног претходника у Уговору и о томе пружи
потребне доказе.
Члан 27.
Уговорна старна која буде иницирала пренос права и обавеза обавестиће другу
уговорну страну о томе благовремено, уз истовремено достављање података и
докумената који се односе на пренос права и обавеза и који доказују да ће
преузималац права и обавеза бити способан да у потпуности извршава обавезе које
преузима на основу уговора.
Члан 28.
Уколико код једне од уговорнох страна дође до промене у правном статусу,
која ограничава или спречава ту уговорну страну у испуњавању обавеза утврђених
овим уговором или спречава прузимање одговорности, та уговорна страна дужна је
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да без одлагања писмено обавести другу уговорну страну и да на њен захтев
уговори правног следбеника.
Члан 29.
За све оно што није изричито регулисано овим Уговором важе одредбе Закона
о облигационим односима и други релевантни прописи важећи у Републици Србији.
Члан 30.
Све спорове, настале по основу реализације обавезе из овог Уговора,
уговорне стране ће настојати да отклоне споразумно, а уколико то не буде могуће,
надлежан ће бити стварно и месно надлежан суд у Београду.
Члан 31.
Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветних примерака, од којих
Наручилац задржава 2 (два) а Добављач 2 (два) примерка.

ДОБАВЉАЧ

НАРУЧИЛАЦ
в.д. ДИРЕКТОРА
Драгана Марковић
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
За понуду број:_________________ од __________________2015.године
Р.бр

Квадратура

Нето цена
по м ²

Трошкови

1

2

3

4

Укупна цена са
Укупна цена без
Пдв-ом
ПДВ-а по м² ПДВ –(20%)
5=(3+4)

6

7=(6+5)

1.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
У колони 3 уписати нето цену без ПДВ-а, по м²
У колони 4 уписати уписати вредност трошкова, које понуђач има у укупној цени
Уколони 5 уписати укупну бруто цену без ПДВ-а, (цена из понуде)
У колони 6 уписати износ ПДВ.
У колони 7 уписати укупну цену са ПДВ-ом, (цена из понуде)

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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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

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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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 услуге одржавања хигијене, бр.04/2015, 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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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2.
ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач..............................................................................[навести назив понуђача]
у поступку јавне набавке. услуге одржавања хигијене, бр.04/2015, поштовао је
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права
интелектуалне својине.

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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XII НЕОПХОДАН ОБИМ ПОСЛОВНОГ КАПАЦИТЕТА
ДОВОЉАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАБАВКЕ
Списак извршених пружених услуга
Референтна листа
У референтној листи навести фактурисане услуге из области одржавања хигијене
наручиоца (лица за контакт и телефонске бројеве код наведених наручилаца) у току
2012 и 2013 и 2014 године, кумулативно збирно у вредности од минимум
15.000.000,00 динара.
У образац морају бити уписани подаци о наручиоцу и понуђачу као и податак о
укупно фактурисаној вредности пружених услуга, без пореза на додату вредност.
Ред.
број

Референтни
Наручилац

Лице за контакт
тел.број

Датум уговора

Фактурисана
вредност без
ПДВ - а

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
УКУПНО:
Напомена: У случају да има више референци од 10, образац треба фотокопирати.
Датум _________________

м.п.

Потпис овлашћеног лица Понуђача
_______________________________
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Матични број:..........................................
Наручилац......................................................................
Седиште.............................................................................
Улица и број:..................................................................
ПИБ:...........................................
У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним набавкама,
достављамо вам
ПОТВРДУ
којом потврђујемо да је __________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
у 2012, 2013. и 2014. години, извршио услугу одржавања хигијене објеката у
укупној вредности од _________________ навести износ фактурисане вредности из
уговора
(словима:______________________________________________________________
_____________________________________________динара), без ПДВ-а.
Потврда се издаје на захтев __________________________________
______________________________________________________________________
ради учешћа у јавној набавци број 04/2015, чији је предмет набавка јавна - услуга
одржавања хигијене за потребе Пореске управе Регионалног одељења Београд и у
друге сврхе се не може користити.

Место:.....................................
Датум: ....................................

м.п.
Наручилац-купац
...................................
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XIII П Р Е Г Л Е Д
КАДРОВСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ
.......................................................................................................................
(назив понуђача)

неодређено време ____________________
1.

Укупан број запослених на
пословима који су предмет јавне
набавке.

одређено време

____________________

по другом уговорном односу ____________________

2.

3.

Опрема за рад, да поседује
минимум машина.

Возила од којих, минимум једно
доставно (теретно)

Датум _________________

Машина за прање тврдих/ меких подних површина,
________________ком

Возила ________________ком
________________ ком

м.п.

Потпис овлашћеног лица Понуђача
_______________________________
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XIV И З Ј А В А
У вези са позивом за достављање понуде за јавну набавку услуга: одржавање хигијене бр.
04/2015, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо
приликом одржавања предметне набавке искључиво користити хемијска средства која су
наведена у списку.
СПИСАК СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ КОЈА ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ

Р.
Бр.

Назив средстава

Назив произвођача

Опис
намене

Као прилог доставити: технича упутства за сва наведена средства,.
Напомена: У случају да понуђач користи више средстава од броја колона које су дате у овом
обрасцу, исти се може копирати.

Датум:______________

м. п.

Понуђач
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XV ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ИЗВРШЕНОМ ОБИЛАСКУ ОБЈЕКАТА
Обавезно се доставља уз понуду
за јавну набавку - услугa одржавања хигијене - бр.04/2015
НАЗИВ ПОНУЂАЧА: ____________________________________________________
Листа представника понуђача

ФИЛИЈАЛА

АДРЕСА

Потпис

Датум

Потпис
Наручиоца

1

2

3

4

5

РБ

27 марта 28-32

2

РО Београд
РО Београд дев.
инсп.

3

РО Београд

Теразије 12

4

РО Београд

Сремска 6

5

Чукарица

Шумадијски трг 6а

6

Нови Београд 1

7

Палилула

Тошин бунар 159
Бул. деспота Стефана
118-120

8

Савски венац

9

Стари град

Зелени венац 16
Бул. деспота Стефана
118-120

10

Вождовац

Устаничка 130

11

Врачар

Макензијева 53

1

Зелени венац 16

Главна 30

12
13

Земун

14

Звездара

Магистратски трг 1
Бул. краља Александра
288

15

Обреновац

Војводе Мишића 192

16

Лазаревац

17

Младеновац

Карађорђева 42
Краља А. Обреновића
74

18

Смедерево

Његошева 8

19

Пожаревац

Стари корзо 49

20

Мало Црниће

Маршала Тита ББ
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21

Жабари

Кнеза Милоша 76

22

Жагубица

Партизанска ББ
Вука караџића 2

23
24

Ваљево

Карађорђева 50а

25

Мионица

Војводе Мишића 34

26

Уб

Милоша Селаковића 1

27

Шабац

Карађорђева 2

28

Коцељева

Немањина 76

29

Владимирци

Светог Саве 10-12

31

Лозница

Трг Јована Цвијића 11
Улица Јована Цвијића
20

32

Крупањ

Маршала Тита 2

33

Осечина

Карађорђева 78

34

Мали Зворник

Краља Петра ББ

35

Љубовија

Војводе Мишића 45

30

У ____________, ___________________________

М.П.

__________________________
Потпис и печат понуђача

М.П.

__________________________
Потпис и печат наручиоца
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