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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца
Министарство финансија, Пореска управа – Централа, Београд, Саве Машковића 3-5,
интернет страница: www.poreskauprava.gov.rs
2. Поступак који се спроводи
Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку јавне набавке без
објављивања позива у складу са чланом 36. став.1. тачка 3. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12) у даљем тексту: ЗЈН, и подзаконским актима којима се
уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 29/2015 су услуге физичко-техничког и противпожарног
обезбеђења.
Ознака из општег речника набавке : 79710000
4. Спровођење поступка јавне набавке
Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Лице за контакт
Контакт особа је Светлана Вјештица, e-mail адреса: svetlana.vjestica@purs.gov.rs
6. Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса где је конкурсна
документација доступна
Конкурсна документација доставља се уз позив за подношење понуда у предметном
поступку јавне набавке, електронским путем.
7. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца, без обзира
на начин на који је послата, до 23.06.2015. године до 12,00 часова у писарници наручиоца на
адресу: Министарство финансија, Пореска управа, Централа, Београд, Саве Машковића 3-5.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, назначити датум и сат њеног пријема и
понуђачу ће на његов захтев, издати потврду о пријему. 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.
Напомена:
Уколико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је послао понуду
обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је једино чињеница
када је наручилац примио, односно да ли је наручилац примио понуду пре истека рока за
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подношење понуда (у којој ситуацији ће понуда бити благовремена), те није релевантан
моменат када је понуђач послао понуду.
У року за подношење понуда 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.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
Понуда се подноси непосредно (лично) или путем поште, на поменуту адресу
наручиоца,
Понуђач може поднети само једну понуду.
Рок за подношење понуда је 11 дана од дана када је достављен позив за подношење.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније
последњег дана наведеног рока, до 12.00 часова, без обзира на начин на који су послате.
Уколико рок истиче на дан који је нерадни, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати
први наредни радни дан до 12.00 часова. Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком:
„Услуге физичко-техничког и противпожарног обезбеђења за потребе Пореске управе,
ЈН 29/2015 – НЕ ОТВАРАТИ“. на адресу: Министарство финансија, Пореска управа –
Централа, Београд, ул. Саве Машковића 3-5, или лично преко Писарнице. Понуда се поноси у
затвореној коверти овереној печатом подносиоца понуде, и наведеним називом и адресом
истог.
8. Место, време и начин отварања понуда
Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отворити одмах, по истеку рока за подношење
понуда, 23.06.2015. године, у 13,00 часова, односно последњег дана горе наведеног рока.
Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца Министарство финансија, Пореска
управа – Централа, Београд, ул. Саве Машковића 3-5.
Преговарање ће се обавити истог дана у 14.30 часова. Преговараће се око цене сата
предметне услуге.
9.Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку
отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.
Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда Комисији за јавну набавку
поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, које гласи на особу која
присуствује отварању понуда.
Представници понуђача који учествују у преговарању дужни су да пре почетка
преговарања Комисији за јавну набавку поднесу пуномоћје за учешће у поступку преговарања
за особу која учествује у преговарању.
10. Рок за доношење одлуке о додели уговора
Одлука о додели уговора биће донета у оквирном року од 5 дана од дана отварања
понуда.
II ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предметном
јавном набавком набављају се услуге физичко-техничког и
противпожарног обезбеђења пословног објекта Пореске управе - Централе, на локацији у
Београду, ул. Саве Машковића бр. 3-5, укупне површине 6.756,88 m2 . Опис објекта који је
предмет обезбеђења и Режим рада радника обезбеђења саставни су део конкурсне
документације.
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III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Обављање физичко-техничког и противпожарног обезбеђења обухвата:
1.физичко обезбеђење запослених лица и странака у објекту и предузимање свих потребних и
прописаних мера заштите
2.физичко обезбеђивање објекта, опреме и друге имовине у објекту и спречавање свих
активности и појава које могу угрозити редован режим рада или имовину наручиоца,
укључујући и коришћење паркинг простора Наручиоца, од стране неовлашћених лица
3. контроле приступа запосленима и странкама у објекту и кретања лица по објекту и
непосредно поред објекта (скица простора дата у прилогу Опис објекта)
4. преглед и обилазак обезбеђиваног објекта, у складу са описом објеката обезбеђења,
5.вршење конроле и вођење евиденције о уношењу и изношењу материјала и опреме из
објеката наручиоца, по процени, или по захтеву наручиоца,
6.предузимање превентивних мера у случају откривања кривичног дела, у циљу сузбијања
пожара или других појава у вези целокупне безбедности (обавештавање полиције, најближе
ватрогасне јединице, одговорног лица наручиоца),
7. обавештавање најближе ватрогасне јединице надлежног органа за унутрашње послове као
и руководиоца Пореске управе о избијању пожара, гашење почетних пожара и учешће у
гашењу и отклањању последица пожара,
8. пружање прве помоћи запосленима и странкама у обезбеђиваним објектима,
9.

-надзор над системима интегралне заштите објекта:
-надзор над системом противпожарне заштите,
-надзор над противпровалним системом,
-надзор над системом видео надзора догађања у објекту и прилазима објекту,
-надзор над системом контроле приступа у објекат,
-надзор над металдетекторским вратима.

10. директно позива пружаоце услуга техничког одржавања објекта или надлежна јавна
предузећа за све кварове на објекту, којима је угрожена безбедност објекта, а који су
настали ван радног времена запослених радника Пореске управе а према упутству
Наручиоца.
За време вршења пружања услуга обезбеђења службеник обезбеђења је овлашћен да може
применити мере и употребити средства принуде само у штићеном објекту или простору у
складу са чланом 46. Закона о приватном обезбеђењу.
Понуђач је дужан да:
-пре потписивања уговора достави списак запослених радника који ће радити на пословима
физичко-техничког и противпожарног обезбеђења пословног објекта Пореске управе –
Централе са доказима да запослени са списка:
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 нису осуђивани за кривично дело из члана 8. Став 1. Тачка 2. Закона о оружју и
муницији („Службени гласник РС“ бр 9/92, 53/93, 67/93, 48/94, 44/98, 39/03, 101/05 и
27/11;
 поседују лекарско уверење о психофизичким способностима за обављање послова
физичко техничког обезбеђења са ношењем оружја, не старије од годину дана од дана
достављања понуде
 поседују уверење о обучености у руковању ватреним оружјем
 поседују уверење о положеном стручном испиту из области заштите од пожара, издато
од надлежног органа МУП , сходно члану 55. Закона о заштити ид пожара
 нису прекршајно кажњавани (за прекршаје јавног реда и мира за које је запрећена
казна затвора или прекршај утврђен одредбама Закона о оружју и муницији и Закону о
јавном реду и миру) и против којих се не води прекршајни поступак по истом
основу
-уговорене услуге врши тако да својим радом ни на који начин не наруши процес рада у
пословним објектима и не оштети имовину наручиоца;
-услуге обезбеђења обавља ажурно, стручно и квалитетно, у свему према важећим
законским прописима, професионалним стандардима струке, као и важећим стандардима
квалитета за ту врсту услуге;
-одговара за штету која је проузрокована кривицом ангажованог службеника;
-исплату зарада службеника обезбеђења који су ангажовани код наручиоца, врши у
складу са Законом о раду, односно роковима утврђеним општим актом и уговором о раду,
најмање једанпут месечно;
-обезбеди да радно време службеника обезбеђења буде у складу са важећим прописима.
Време за које се објекат обезбеђује дато је у следећој табели:
Број
радника

Број
радних дана
у месецу

Сужбени улаз
(главни улаз)

1

31

24

Технички простор
ППЗ централа

1

31

24

Спратови-унутрашња патрола

2

22

9

Паркинг

1

22

9

Службени улаз
(пореска полиција)

1

31

24

Делови објекта који се
обезбеђују

Број
сати у дану

Уколико дође до унапређења техничких елемената система безбедности објекта
или до измене неких других објективних околности наручилац ће извршити корекцију
режима рада.
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Наручилац задржава право да у току трајања уговора затражи, без образложења,
замену појединих запослених лица ангажованих на пружању услуга обезбеђења.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И ЧЛ. 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
1.1.
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и
то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2)Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2. Закона);
3)Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
4)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 гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл.
75. ст. 2. Закона).
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.Неопходан пословни капацитет- минимално остварен промет од услуга
физичког обезбеђења, укупно, за последње 3 године (2012., 2013. и 2014.) у
износу од 20.000.000,00
2. Неопходан технички капацитет, - сопствени оперативни центар са радним
временом од 00 до 24 часа из којег се врши координација са запосленим
извршиоцима услуга обезбеђења код Наручиоца.
3. Неопходан кадровски капацитет- најмање 18 запослених који раде на
пословима који су предмет јавне набавке који нису осуђивани за кривично дело
из члана 8. Став 1. Тачка 2. Закона о оружју и муницији („Службени гласник
РС“ бр 9/92, 53/93, 67/93, 48/94, 44/98, 39/03, 101/05 и 27/11; који поседују
лекарско уверење о психофизичким способностима за обављање послова
физичко техничког обезбеђења са ношењем оружја, не старије од годину дана од
дана достављања понуде; који поседују уверење о обучености у руковању
ватреним оружјем; који поседују уверење о положеном стручном испиту из
области заштите од пожара, издато од надлежног органа МУП , сходно члану 55.
Закона о заштити ид пожара; који нису прекршајно кажњавани (за прекршаје
јавног реда и мира за које је запрећена казна затвора или прекршај утврђен
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одредбама Закона о оружју и муницији и Закону о јавном реду и миру) и против
којих се води прекршајни поступак по истом основу.
Понуђач је дужан да уз понуду достави:
1.Сертификат о стандарду ISO 9001:2008-копијa
2.Сертификат о стандарду ISO 27001-копија
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. до 4) Закона и услов из
члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности
јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, понуђач
може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача, којем је поверио извршење тог дела
набавке.
1.4. 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.
2.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ:
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe Основног суда на чијем
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или
огранка страног правног лица којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није
осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника).
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 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 (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ:
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Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера
забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа
није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда;
Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано,
да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објаве позива за подношење понуда
Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
одређених послова.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да јеизмирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач
налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
5) Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ:
Потписан и оверен Oбразац изјаве. 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.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1)За доказивање неопходног пословног капацитета, - минимално остварен промет од
услуга физичког обезбеђења, укупно, за последње 3 године (2012., 2013. и 2014.), у износу од
20.000.000,00 потребно је доставити:
-Потврде референтних наручилаца и Референтне листе
Понуђач може да достави Потврду референтног наручиоца и на обрасцу референтног
наручиоца, оригинал или копију, при чему обавезно доставља и потврду на оригинал
обрасцу наручиоца (Прилог 6.), са подацима као из потврде референтног наручиоца,
потписану и оверену печатом од стране понуђача.
2)За доказивање неопходног техничког капацитета, - сопствени оперативни центар
потребно је доставити:
-Изјава под пуном материјалном и кривичном одговорношћу која је део конкурсне
документације да понуђач располаже сопственим оперативним центром са тачном
адресом центра, о чену наручилац може да изврши непосредан увид.
3)За доказивање неопходног кадровског капацитета- потребно је доставити:
-Изјава под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, која је део конкурсне
документације
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави
наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став
1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење
дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача
достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана
75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
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 не
морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама.
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.
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.
Наведена изјава, уколико није дата на српском језику, мора бити преведена на
српски језик од стране овлашћеног судског тумача.
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.
V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена
Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се
достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на
страном језику, морају бити преведени на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.
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.
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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.
Понуда мора да садржи:
 Све доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке 
 Попуњен, потписан и оверен печатом образац понуде (Прилог 1)
 Попуњен, потписан и оверен печатом образац подаци о подизвођачу, уколико
наступа са подизвођачем (Прилог 2)
 Попуњен, потписан и оверен печатом образац подаци о члану групе понуђача,
уколико наступа као група понуђача (Прилог 3)
 Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и у односу на наручиоца
обавезују на извршење јавне набавке, уколико понуду подноси група понуђача
 Попуњен, потписан и оверен печатом образац структуре цене (Прилог 4)
 Образац Потврде издате од стране Наручиоца да је извршен обилазак простора
који се обезбеђује (Прилог 5)
 Потврде референтних наручилаца (Прилог 6)




 Референтне листе (Прилог 7 )
 Образац трошкова припреме понуде, уколико приказује исте (Прилог 8)
 Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о независној понуди
(Прилог 9)
 Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о поштовању обавеза из чл.
75 став 2. ЗЈН (Прилог 10)
 Изјаву, на обрасцу банке, да ће наручиоцу, уколико његова понуда буде
изабрана као најповољнија, приликом закључења уговора издати банкарску гаранцију
за добро извршење посла у висини од 10 % од укупне уговорене вредности, без ПДВ-а

 Изјава о расположивом сопственом оперативном центру (Прилог 11)
 Изјава о испуњености кадровског капацитета
 У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, све у складу како је
предвиђено конкурсном документацијом.
 Сертификат о стандарду ISO 9001:2008-копија
 Сертификат о стандарду ISO 27001-копија

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца
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који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о
независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона...), који морају бити
потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се
понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у
конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под
материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који
чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона и мора бити достављен уз
понуду.
3. Партије
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
4. Понуда са варијантама
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. Начин измене, допуне и опозива
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 Централа, Београд, Саве Машковића 3.-5. са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку услуга физичко-техничког и противпожарног
обезбеђења, ЈН бр. 29/15- НЕ ОТВАРАТИ” или „Допуна понуде за јавну набавку услуга
физичко-техничког и противпожарног обезбеђења , ЈН бр. 29/15- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку услуга физичко-техничког и противпожарног
обезбеђења , ЈН бр. 29/15- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга
противпожарног обезбеђења , ЈН бр. 29/15- НЕ ОТВАРАТИ”.

физичко-техничког

и

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.
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У Обрасцу понуде 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
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова, 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, у складу са
Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
9. Начин и услови плаћања, и друге околности од којих зависи прихватљивост
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понуда
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је не мање од 15 дана и не више од 45 дана по пријему рачуна за услуге
физичко-техничког и противпожарног обезбеђења, коју испоставља добављач, а на основу
извештаја којим наручилац и добављач потврђују укупан број сати извршених услуга. .
Плаћање се врши уплатом на рачун извршиоца.
По пријему одлуке о додели уговора, уколико је понуђач коме је уговор додељен
страно правно лице, исти има обавезу да, пре закључења уговора, отвори нерезидентни
рачун.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Период пружања услуга: од дана закључења уговора до закључења уговора по оквирном
споразуму, у времену од 00:00 h до 24:00 h.
9.2. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда, у складу са
чланом 90. Закона о јавним набавкама.
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 без пдв-а.
Цена је фиксна и не може се мењати за време периода важења уговора.
Понуђач даје цену по сату за пружање услуге обезбеђења која обухвата све радње
дефинисане предметом набавке. Дата цена је коначна са становишта наручиоца, што значи
да у себи мора укључивати и све додатне трошкове које евентуално има понуђач.
Понуђачи имају обавезу да изврше обилазак пословног објекта Пореске управе ради
сагледавања обима послова и састављања и подношења понуде. Обилазак локације вршиће се
након преузимања конкурсне документације, у термину који ће договорити са Наручиоцем.
Контакт особа за договор је Љубиша Станојевић (телефон 011/3950-539).
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.
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
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испуњења обавеза понуђача
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Као средство финансијског обезбеђења понуђач подноси банкарску гаранцију на начин
предвиђен у конкурсној документацији.
Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив. Банкарске
гаранције не могу да садрже додатне услове за исплату, рокове краће од оних које је одредио
наручилац, износ мањи од оног који је одредио наручилац или промењену месну надлежност
за решавање спорова.
Ако изабрани понуђач поднесе банкарску гаранцију стране банке, тој банци мора бити
додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони
ранг).
Банкарска гаранција за добро извршење посла
Понуђач је дужан да уз понуду достави потписану и оверену изјаву, на обрасцу банке, да
ће наручиоцу, уколико његова понуда буде изабрана као најповољнија, приликом закључења
уговора издати банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10 % од укупне
уговорене вредности, без ПДВ-а;
Банкарска гаранција за добро извршење посла мора да важи још 10 дана од дана истека
рока за коначно извршење посла.
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.
Инструкција о броју уплатног рачуна за наплату банкарске гаранције: уплатни рачун
број 840-745128843-36-Остали приходи из буџета Републике, позив на број одобрења по
модулу 97-41601.
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 :
Министарство финансија и привреде, Пореска управа, Централа, Београд, Саве Машковића 35 са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације – јавна набавка услуга физичко-техничког и противпожарног обезбеђења, ЈН
бр. 29/15 или факсом на број 011/395 34 83 тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење
понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у
писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 29/15. ''
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
16/35

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 објашењења 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.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
16. Додатно обезбеђење испуњења уговорених 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%, 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.
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17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
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
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, Наручилац ће
одабрати Понуђача коме ће бити додељен уговор жребањем. Жребање ће се обавити у
присуству свих понуђача, извлачењем цедуље са називом изабраног Понуђача. Извлачење ће
обавити члан комисије за предметну јавну набавку.
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.
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
Начин и рок за подношења захтева за заштиту права понуђача и број рачуна на
који је подносилац захтева приликом подношења захтева дужан да уплати таксу
одређену Законом
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. Захтев
за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом, на
адресу наручиоца. 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 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
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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.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике
Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.
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
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос
средстава реализован, као и датум извршења налога; Републичка комисија може да изврши
увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства
финансија – Управе за трезор и натај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за
пренос реализован.

(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.
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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 оизвршеној 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.
Примерак правилно попуњеног налога за

пренос:
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У поступцима заштите права износи такси које је дужан да уплати подносилац захтева
су:
1. Такса за жалбу на закључак Управе за јавне набавке из члана 83. Закона о
јавним набавкама:
У поступку по жалби на закључак Управе за јавне набавке из члана 83. Закона о јавним
набавкама, без обзира на то колика је процењена вредност јавне набавке или понуђена
цена понуђача којем је додељен уговор, као и без обзира на врсту поступка јавне
набавке износи 15.000 динара.

2. Такса за захтев за заштиту права поднет у јединственом поступку јавне набавке
(без партија):
1) Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка јавне набавке,
садржина позива за подношење понуда или пријава, односно садржина конкурсне
документације или друге радње наручиоца предузете пре истека рока за подношење
понуда такса износи 80.000 динара.
2) Уколико се захтевом за заштиту права оспорава одлука о додели уговора о јавној
набавци, висина таксе износи 80.000 динара.
3) Уколико се захтевом за заштиту права оспоравају радње наручиоца предузете
после истека рока за подношење понуда изузев одлуке о додели уговора о
јавној набавци, висина таксе износи 80.000 динара
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
22.Извршавање обавеза по раније закљученим уговорима – негативне референце
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ наведен у члану 82. ЗЈН којим
потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним
набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ из члана 82. ЗЈН, став 3. тачка 1,
који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако
је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који се спроводи овај поступак.
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23. Обавештење о року закључења уговора о јавној набавци
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са изабраним понуђачем у року од 8 дана од
дана протека рока за подношење захтава за заштиту права, а у случају да је поднета само једна
понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока од 10 дана од дана протека рока за
подношење захтава за заштиту права.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
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Прилог 1.
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од _______2015. године за јавну набавку услуга физичкотехничког и противпожарног обезбеђења, ЈН број 29/15.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Пословно име или скраћени назив из
одговарајућег регистра
Адреса седишта
Овлашћено лице
Лице за контакт
Матични број
ПИБ
Телефон/телефакс/е-маил
Број рачуна
Уписан у Регистар понуђача
(уписати да или не)
Адреса интернет странице на којој су
доступни подаци о испуњености
услова за учешће у поступку јавне
набавке у складу са Законом о јавним
набавкама и конкурсном
документацијом

Понуда се подноси:
А) самостално, заокружити (ДА-НЕ)
Б)
заједничка
понуда
(навести
све
понуђаче
из
групе
понуђача)
________________________________________________________________________
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В) понуда са подизвођачем (навести подизвођаче) ____________________________
________________________________________________________________________
1) Цена физичко-техничког и противпожарног обезбеђења по сату, без ПДВ је
______________________ динара.
Цена у себи садржи све припадајуће трошкове.
2) Рок за плаћање је ____________________дана.
( не може бити краћи од 15 ни дужи од 45 дана од дана достављања рачуна)
3) Рок важења понуде је________________дана.
( не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда)
Место:_______________________
Датум:_______________________
МП

_______________________________
( Потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац попуњава и потписује власник или законски заступник понуђача
лице које је уписано у регистар АПР.
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Прилог 2.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Пословно име или скраћени
назив из одговарајућег регистра
Адреса седишта
Овлашћено лице
Лице за контакт
Матични број
ПИБ
Телефон/телефакс/е-маил
Број рачуна
Уписан у Регистар понуђача
(уписати да или не)
Адреса интернет странице на
којој су доступни подаци о
испуњености услова за учешће
у поступку јавне набавке у
складу са Законом о јавним
набавкама и конкурсном
документацијом

М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)
_________________________
(читко навести име и презиме)

Образац потписује власник или законски заступник понуђача или подизвођача који је
уписан у регистар АПР и оверава печатом.
У случају већег броја подизвођача образац треба копирати у потребном броју
примерака.
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Прилог 3.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Пословно име или скраћени
назив из одговарајућег регистра
Адреса седишта
Овлашћено лице
Лице за контакт
Матични број
ПИБ
Телефон/телефакс/е-маил
Број рачуна
Уписан у Регистар понуђача
(уписати да или не)
Адреса интернет странице на
којој су доступни подаци о
испуњености услова за учешће
у поступку јавне набавке у
складу са Законом о јавним
набавкама и конкурсном
документацијом

М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

_________________________
(читко навести име и презиме)
Образац потписује власник или законски заступник члана групе понуђача који је
уписан у регистар АПР и оверава печатом.
Образац фотокопирати у
понуђача.

потребном броју примерака за сваког члана из групе
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Прилог бр. 4
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Ред.
број

1

1.

Назив

2

Нето цена
услуге по сату

3

Зависни
трошкови

4

Цена
Евентуални услуге
попуст
без
ПДВ
(3+4-5)
5

6

Цена
услуге
са ПДВ

7

Услуге
физичкотехничког и
противпожарн
ог обезбеђења
по сату

НАПОМЕНА: Уколико се разликују цене из ОБРАСЦА ПОНУДЕ И ОБРАСЦА
СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ вредноваће се цене уписане у ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Упутство за попуну обрасца:
У колону 3 уносе се нето цена услуге по сату.
У колону 4 уносе се зависни трошкови понуђача по сату.
У колону 5 уноси се евентуални попуст понуђача по сату..
У колону 6 уноси се јединична цена без ПДВ која се формира збиром колона 3., 4 и
такав износ умањи за износ из колоне 5.
У колону 7 уноси се јединична цена са ПДВ која се формира тако што податак из колоне
6 увећа за износ ПДВ.

________________________
(место и датум)

М.П.

_____________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац попуњава и потписује власник или законски заступник понуђача
лице које је уписано у регистар АПР.
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Прилог 5.

ПОТВРДА
Понуђач _________________________________ је ________2015. године извршио
обилазак пословног објекта Пореске управе, Београд, Саве Машковић 3-5, који је
предмет физичко-техничког и противпожарног обезбеђења у поступку јавне набавке
бр:404-01-305/2015-И00120.
Потврда се издаје у два примерка од којих се један непосредно уручује Понуђачу, а
други остаје код Наручиоца.

ЗА ПОРЕСКУ УПРАВУ

________________________________
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Прилог бр. 6
Назив:

____________________________

Седиште:

____________________________

Улица и број:

____________________________

Телефон:

____________________________

Матични број :

____________________________

ПИБ:

____________________________

У складу са чл. 77. став 2. тачка 2. (2) Закона о јавним набавкама, достављамо Вам,

ПОТВРДУ
Којом потврђујемо да је наш добављач ____________________________________
(назив и седиште добављача)

извршио услуге физичког обезбеђења у 2012., 2013. и 2014. години, укупно у вредности
_________________ динара, без ПДВ.
Потврда се издаје на захтев добављача_______________________________
(назив и седиште добављача)
ради учешћа у јавној набавци услуга физичко-техничког и противпожарног обезбеђења за
потребе Пореске управе по јавној набавци број 404-01-305/2015-И00120 и у друге сврхе се не
може користити.
Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује:
МП

______________________

У ________________
Дана: _____________
Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све наручиоце – купце из референтне
листе.

29/35

Прилог 7
РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ПОНУЂАЧА
У ИСПОРУЦИ УСЛУГА ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Навести уговорене извршене услуге физичког обезбеђења у току 2012., 2013. и 2014.
године, укупно, без ПДВ.
Р. бр.

Референтни наручилац

Лице за контакт
Тел. број

Укупно
Датум и број
фактурисано потписаног уг.

УКУПНО:

Напомена: Понуђач мора да потпише и овери печатом образац и ако нема референци.
Место: _____________
Датум: _____________
М.П.

Понуђач
___________________
(потпис овлашћеног лица)

У случају да има више референтних наручилаца образац копирати.
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Прилог бр. 8

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
__________________________________________________________________
(навести назив и седиште понуђача
У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/12) као и чланом 6. и 19. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник
РС“, бр. 29/2013) достављамо структуру трошкова за припремање понуде за јавну набавку
услуга физичко-техничког и противпожарног обезбеђења за потребе Пореске управе, ЈН
29/15, и то:
Рб

Врста трошка

Износ у динарима

1.
2.
3.
4.

Напомена: Сходно члану 88. став 2. ЗЈН трошкове припреме и подношења понуде сноси
искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова, осим у случају из
става 3. истог члана, ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни
наручиоца, под условом да понуђач тражио накнаду трошкова у својој понуди.
М.П.
________________________
(потпис овлашћеног лица)

_________________________
(навести читко име и презиме)

Образац потписује власник или законски заступник понуђача/члана групе носиоца посла који
је уписан у регистар АПР и оверава печатом.
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Прилог бр. 9
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама
____________________________________________________________________
(уписати назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке услуга физичко-техничког и противпожарног обезбеђења, број
набавке 29/15, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.
Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом
лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може
трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу
члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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Прилог бр. 10

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____________________________________ (уписати назив понуђача) у
поступку јавне набавке услуга физичко-техничког и противпожарног обезбеђења бр. набавке
29/15, 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.

__________________

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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Прилог бр. 11
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА РАСПОЛАЖЕ СОПСТВЕНИМ
ОПЕРАТИВНИМ ЦЕНТРОМ

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да располажем
сопственим оперативним центром који се налази
__________________________________________________________________________
(навести тачну адресу оперативног центра) са радним временом од 00 сати до 24 часа из којег
ће се вршити координација са запосленим извршиоцима услуга код Наручиоца.
У _____________________
Дана:_________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

_________________________

Напомена:
Изјаву понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.
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законски заступник

Прилог бр. 12
ИЗЈАВА
О ИСПУЊЕНОСТИ КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА
Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да имам
најмање 18 запослених који






нису осуђивани за кривично дело из члана 8. Став 1. Тачка 2. Закона о оружју и
муницији („Службени гласник РС“ бр 9/92, 53/93, 67/93, 48/94, 44/98, 39/03, 101/05 и
27/11;
поседују лекарско уверење о психофизичким способностима за обављање послова
физичко техничког обезбеђења са ношењем оружја, не старије од годину дана од дана
достављања понуде
поседују уверење о обучености у руковању ватреним оружјем
поседују уверење о положеном стручном испиту из области заштите од пожара, издато
од надлежног органа МУП , сходно члану 55. Закона о заштити ид пожара
нису прекршајно кажњавани (за прекршаје јавног реда и мира за које је запрећена
казна затвора или прекршај утврђен одредбама Закона о оружју и муницији и Закону о
јавном реду и миру) и против којих се не води прекршајни поступак по истом
основу

У _____________________
Дана:_________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

_________________________

Напомена:
Изјаву понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме законски заступник
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.
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