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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број:
44/2013, деловодни број: 000-404-01-00447/2013-D0097 и Решења о образовању
комисије за јавну набавку бр. 44/2013, деловодни број 000-404-01-00447/2013-D0097,
припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавке услуга одржавања лифтова у пословној згради
Пореске управе на локацији у Београду, Саве Машковића 3.-5. ЈН бр. 44/2013
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Министарство финансија, Пореска управа
Адреса: Београд, Саве Машковића 3-5
Интернет страница: www.purs.gov.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 44/2013 су услуге одржавања лифтова у пословној згради
Пореске управе на локацији Београд, Саве Машковић 3.-5.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци на
период од две године од дана закључења уговора.
5. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт: Милада Ћуковић
Е - mail адреса (или број факса): milada.cukovic@purs.gov.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке: услуге.
Опис предмета јавне набавке:
Услуге одржавања два путничка лифта у пословној згради спратности сутерен,
приземље и 5 (пет) спратова, носивости 630 КР, произвођач Давид Пајић „Дака“.
Услуге одражавања лифтова обухватају редовне прегледе лифтова, ванредне прегледе
лифтова и одржавање лифтова у обиму и на начин прописан Правилником о
безбедности лифтова („Сл. гласник РС“, број: 101/10).
Назив и ознака из општег речника набавке: 50750000 – Услуге одржавања лифтова.
III ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ЗАХТЕВИ И МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ
1. Технички спецификације и захтеви
А) Услуге одржавања лифтова обухватају редовне прегледе лифтова, ванредне
прегледе лифтова, одржавање лифтова у ужем смислу и спашавање лица из лифта.
Редовни прегледи лифтова обављају се најмање једном годишње од стране
Именованог тела за преглед лифтова и обухватају:
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-

исправан рад опреме за безбедност и заштиту;
исправност друге опреме која би могла да утуче на безбедност;
да ли су настале промене на лифту које могу да утичу на безбедност;
да ли су настале промене у окружењу које могу да утичу на безбедност;
да ли долази до промена код употребе лифтова које могу да утичу на
безбедност;
да ли се на лифту налазе све ознаке и упутства за употребу, одржавање и
спашавање лица из лифта;
да ли се на лифту налазе све ознаке и упутства за употребу, одржавање и
спашавање лица из лифта;
да ли су у књигу одржавања лифта уписане све промене настале од
последњег редовног прегледа;
да ли су од последњег редовног прегледа уклоњени сви недостаци који су
утврђени у Извештају о прегледу.

Именовано тело после обављеног прегледа лифта сачињава извештај о прегледу,
који садржи све евентуалне недостатке на лифту и потребне поступке за њихово
отклањање, као и рок за њихово отклањање.
Редовни преглед лифтова обавља се на начин прописан Правилником о
безбедности лифтова („Сл. гласник РС“, број: 101/10).
Б) Ванредни преглед лифтова обаваља Именовано тело за преглед лифтова када је
издат негативан Извгештај о прегледу лифта.
Ванредни преглед лифтова спороводи се у случају:
- насталих основних промена на лифту или
- стављања лифта у употребу после незгоде или
- захтева надлежног инспектора.
Именовано тело за преглед лифта сачињава Извештај о прегледу и уписује у
књигу одржавања датум када је преглед обављен, као и резлтате прегледа.
Ванредни преглед лифта мора да обави исто Именовано тело за преглед лифта
које је издало негативан извештај о прегеду.
Ванредни преглед лифтова обавља се у складу са Правилником о безбедности
лифтова („Сл. гласник РС“, број: 101/10).
Ц) Одржавање лифта у ужем смислу разликује се по врсти и то:
1. Прегледи лифтова;
2. Отклањање недостатака у раду лифта са или без замене неисправних и
оштећених делова лифта исправним деловима;
1.1.Структура услуге прегледа лифтова:
1.1.1. Прегледи лифтова који се обављају једном месечно;
1.1.2. Прегледи који се обављају по захтеву наручиоца ради
дијагностиковања недостатака насталих у раду лифта пре истека
рока од месец (30) дана од дана месечног прегледа;
1.2. Обим месечног прегледа:
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1.2.1. - Провера исправности рада свих безбедносних уређаја, а нарочито
рада безбедносних уређаја, кочнице погонског уређаја, хватачког
уређаја, граничника брзине, крајњих склопки, одбојника, врата
возног окна и забраве врата возног окна;
-Проверу ужади или ланаца, као и других носећих средстава и
њихове везе с кабином и противтегом;
-Проверу вуче која се остварује силом трења;
-Проверу изолације свих струјних кола и њихових веза с
уземљењем;
-Проверу прикључака на громобранску инсталацију;
-Чишћење и подмазивање делова лифта;
-Проверу исправности рада лифта при вожњи од станице до
станице уздуж возног окна у оба смера, као и при пристајању;
-Проверу нужних излаза;
-Проверу исправности погонских и управљачких уређаја лифта.
2.1. Структура услуге отклањања недостатака са заменом неиспаравних и
оштећених резервних делова исправним деловима, односно отклањање
неодостатака без замене резервних делова.
2.1.1. Отклањање недостатака констатованих по Извештајима о
месечним прегледима;
2.1.2. Отклањање недостатака констатованих по Извештајима о
прегледима по захтеву наручиоца;
2.1.3. Отклањање недостатака констатованих по Извештајима о
редовним прегледима.
Одражавање лифта обавља се према упутству за употребу и упутству за
одржавање, на начин прописан Правилником о безбедности лифтова („Сл. гласник РС“,
број: 101/10).
Д) Спашавање лица из лифта.
3. Место извршавања услуга
Услуга одржавања лифтова врши се у пословној згради Пореске управе Централе
у Београду, Саве Машковића 3-5.
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
1.1. 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) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона.
Доказ: извод из регистра Агенције за привредне регистре, oдносно извод из
регистра надлежног Привредног суда;
2) Услов из члана 75. ст. 1. тач. 2. Закона.
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Докази за правно лице су уверења којим се потврђује да понуђач није
осуђиван издата од надлежних судова и то:
а) за кривична дела организоваог криминала – УВЕРЕЊЕ посебног одељења (за
организовани криминал) Вишег суда у Београду.
б) за кривична дела против животне средине и кривична дела преваре, против
привреде и кривична дела примања или давања мита УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ
СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица са подацима и из казнене
евиденције редовног кривичног одељења Вишег суда за кривична дела која су у
надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда.
Посебна напомена:
Уколико уверење основног суда не обухвати податке из казнене евиденције за
кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда,
потребно је поред уверења Основног суда доставити и УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ
СУДА на чијем подручју је 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 и кривично
дело примања мита.
Докази за законске заступнике су изводи из казнене евиденције МУП-а,
односно уверења којим се потврђује да предузетници, директори, односно
извршни директори – физичка лица, нису осуђивани за за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре издата од:
ц) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске
управе МУП-а, којим се потврђује да директори, односно извршни директори
нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне
групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре. Захтев се подноси према месту рођења или према месту
пребивалишта законског заступника. Уколико понуђач има више законских
заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих.
ДОКАЗИ из тачке 2) а), б) и ц) не могу бити старији од два месеца пре
отварања понуда.
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тачка 3) Закона.
а) Доказ за правна лица: потврде привредног и прекршајног суда да му није
изречена забрана 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.
б) Доказ за предузетнике: потврде прекршајног суда да му није изречена
забрана 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.
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ц) Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања одређених послова.
Докази из тачке 3) а), б) и ц) морају бити издати након објављивања позива
за подношење понуда.
4)

Услов из чл. 75. став 1. тачка 4) Закона.
Доказ: уверење Министарства финансија Пореске управе да је измирио доспеле
порезе, доприносе;
Доказ: уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода;
Доказ: потврда Агенције за привредне регистре да се понуђач налази у
поступку приватизације.
ДОКАЗИ из тачке 4) не могу бити старији од два месеца пре отварања
понуда.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ о
испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона,
одређених конкурсном документацијом, ако понуђач у понуди наведе интернет
страницу на којој су подаци који су тражрени у оквиру услова јавно доступни,
односно уколико је уписан у Регистар понуђача.

Понуђач подноси понуду са подизвођачем и дужан је да за подизвођача докаже
испуњеност обавезних услова из тачке IV 1.1. Конкурсне документације, као и да
докаже испуњеност обавезног услова из члана 75. тачка 5) Закона о јавним набавкама и
то:
5) Услов: понуђач је дужан је да за подизвођача докаже да има важећу дозволу
надлежног органа за обављање делатности коју понуђач извршава преко
подизвођача.
Доказ: важеће решење о именовању тела за преглед лифта издато од надлежног
Mинистарства привреде.
6) Услов из члана 75. став 2. Закона.
Доказ: Потписан и оверен X Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75.
став 2. Закона. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица
понуђача и оверена печатом.
1.2.
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава додатне услове кадровског и техничког капацитета за учешће у поступку
јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то:
1) Услов: да пре објављивања позива за подношење понуда, запошљава најмање 2
(два) радника, са техничким знањем, најмање средње стручне спреме техничке
струке (машинске или електротехничке) и са најмање 5 година радног искуства
на пословим сервисера лифта.
Доказ: образац М-3А – потврда о поднетој пријави-одјави за осигуранике
запослене, односно М-А или други одговарајући образац који пружа доказ о
поднетој пријави, промени или одјави на обавезно социјално осигурање за
сваког запосленог из обрасца кадровског капацитета.
Доказ: уверење издато од послодавца где је радно искуство стечено.
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2) Услов: да располаже одговарајућим превозним средством, као власник или
корисник.
Доказ: картица основног средства из евиденције основних средстава, оверена
печатом понуђача и потписана од стране законског заступника или уговор о
закупу или други одговарајући уговор који пружа доказ о располагању
превозним средством и
Доказ: фотокопија саобраћајне дозволе.
1.2.1. Наручилац захтева да понуђач у својој понуди достави попуњен, потписан од
стране законског заступника и оверен XII Образац изјаве да ће без одлагања
писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу
услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, доносно
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописани начин.
Уколико су докази о испуњености услова електронски документи, понуђач
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим
се уређује електронски документ.
За доказивање испуњености обавезних и додатних услова, понуђачи могу да
доставе оригинале, оверене фотокопије или фотокопије докумената захтеваних у тачки
IV – 1. Kонкурсне документације, наручилац задржава право да пре доношења одлуке о
додели уговора захтева од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, да
достави на увид оригинал или оверене фотокопије свих или појединих доказа.
Ако понуђач у року од 5 (пет) дана од дана достављања позива, не достави на
увид тражене оригинале или оверене фотокопије доказа, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Подаци о језтику на којем понуда мора да буде сачињена
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
овереној печатом, са називом и адресом понуђача, наведеним на полеђини коверте.
Понуде се достављају на адресу Пореска управа, Централа, Београд, Саве
Машквића 3-5.са назнаком: „Понуда за јавну набавку услуга одржавања лифтова у
пословној згради Пореске управе на локацији у Београду, Саве Машковића 3.-5. ЈН бр.
44/2013 – НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од
стране наручиоца до 12,00 часова 02.12.2013. године.
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
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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 обавезних услова из члана 75. став 1. тачка
1 - 4. Закона, осим у случају да се понуђач у понуди позива на
интернет страницу на којој су подаци који су тражрени у оквиру
услова јавно доступни или на регистар понуђача;
 Све доказе о испуњености додатних услова;
 Све обрасце попуњене траженим подацима, потписане од стране
предузетника,
законског заступника (директора или извршног
директора) и оверене, осим XIII Oбразца захтев подизвођача за
плаћање чије подношење у понуди није обавезно и XIV Oбрасца
трошкова припреме понуде;
 Модел уговора уредно попуњен, оверен печатом и потписан од стране
овлашћеног лица на посебно предвиђеном месту.
3. Понуда са варијантама
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. 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 Пореска управа, Централа,
Београд, Саве Машквића 3-5. са назнакома:
„Измена понуде за јавну набавку услуга одржавања лифтова у пословној згради
Пореске управе на локацији у Београду, Саве Машковића 3.-5. ЈН бр. 44/2013 – НЕ
ОТВАРАТИ“ или
„ Допуна понуде за јавну набавку услуга одржавања лифтова у пословној згради
Пореске управе на локацији у Београду, Саве Машковића 3.-5. ЈН бр. 44/2013 – НЕ
ОТВАРАТИ“ или
„Опозив понуде за јавну набавку услуга одржавања лифтова у пословној згради
Пореске управе на локацији у Београду, Саве Машковића 3.-5. ЈН бр. 44/2013 – НЕ
ОТВАРАТИ“ или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга одржавања лифтова у пословној
згради Пореске управе на локацији у Београду, Саве Машковића 3.-5. ЈН бр. 44/2013 –
НЕ ОТВАРАТИ“
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
По истеку рока за подношење понуда понуђач понуђач не може да повуче нити
да мења своју понуду.
5. Учествовање подизвођача у понуди
Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео
понуду не може истовремено да учествује у понуди као подизвођач.
У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да
ли подноси понуду самостално или са подизвођачем.
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6. Понуда са подизвођачем
Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са
подизвођачем.
Понуђач и за подизвођача доказује испуњеност обавезних услова из члана 75.
тачка 1)-4) Закона о јавним набавкама.
Понуђач само за подизвођача, доказује испуњеност обавезног услова из члана
75. тачка 5) Зкона о јавним набавкама достављањем важећег решења о именовању тела
за преглед лифтова, издатог од стране надлежног министарства.
Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде наведе део јавне набавке који поверава
подизвођачу, као и проценат од укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу.
Рачун за плаћање може да испостави подизвођач за део набавке који је извршио.
Понуђач самостално одговара наручиоцу за реализацију јавне набавке у укупно
уговореном обиму.
Уколико понуђач у току реализације јавне набавке, за подизвођача ангажује
друго лице које није навео у понуди, наручилац је овлашћен да раскине уговор, осим у
случају ако би наручилац раскидом уговора претрпео знатну штету. Уколико дође до
промене подизвођача у току реализације уговора, наручилац је обавезан да о томе
обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Изузетно, уз претходну сагласност наручиоца, добављач у току реализације
уговора, може ангажовати лице које није навео у понуди за подизвођача под условима:
- ако докаже да је на страни подизвођача после подношења понуде настала
трајна неспособност плаћања и
- ако докаже да тај нови подизвођач испуњава све услове одређене за
подизвођача.
7. Начин и услови плаћања
Плаћање се врши по испостављеном рачуну одржаваоца лифтова за сваку
извршену појединачну/сукцесивну услугу у року који не може бити краћи од 15 дана ни
дужи од 45 дана од дана извршене појединачне/сукцесивне услуге.
Услуга се сматра извршеном:
1. услуга редовног прегледа:
 даном састављања Извештаја о извршеном прегледу од стране
Именованог тела.
2. услуга ванредног прегледа:
 даном састављања Извештај о извршеном прегледу од стране
Именованог тела.
3. услуга одржавања у ужем смислу:
 даном састављања Извештаја о месечном прегледу;
 даном састављања Извештаја о отклањању недостатака са или без
замене делова.
4. услуга спашавања лица из лифта:
• даном састављања Извештаја или даном уписивања података о
спашавању лица у књигу одржавања лифта.
Докази о извршеним услугама достављају се наручиоцу најкасније уз рачун
за плаћање.
За извршене услуге редовних и ванредних прегледа, рачун за плаћање може
да испостави подизвођачу.
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8. Рокови извршења услуга
8.1. Рокови за извршење услуге редовних прегледа лифтова:
- Редовни прегледи обављају се најмање једном годишње, одмах по истеку
рока од 12 месеци од дана састављања Извештаја о редовном прегледу.
8.2. Рокови за извршења услуге ванредних прегледа лифтова:
- у року одређеном у негативном извештају о редовном прегледу.
8.3. Рокови за извршење услуге одржавања лифтова у ужем смислу:
8.3.1. Услуге одржавања лифта које се обављају најмање једном месечно:
- у року од месец (30) дана од дана састављања Извештаја о месечном
прегледу;
- започињање услуге прегледа ради дијагностиковања недостатака
насталих у раду лифта пре истека рока од месец (30) дана од дана
састављања Извештаја о месечном прегледу, у року од једног (1) дана
од дана достављања писменог захтева наручиоца;
8.3.2. Услуге отклањања недостатака са заменом неиспаравних и оштећених
резервних делова исправним деловима, односно отклањање
недостатака без замене резервних делова:
- отклањање недостатака констатованих по Извештајима о редовним
прегледима у року одређеном у негативном Извештају;
- отклањање недостатака констатованих по Извештајима о месечним
прегледима у року утврђеном у Извештају;
- отклањање недостатака констатованих по Извештајима о прегледима
по захтеву наручиоца у року утврђеном у Извештају.
8.3.3. Спашавања лица из лифта:
- обавља се у најкараћем могућем времену од добијања позива за
спашавање лица из лифта.
9. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди
Цена услуге одржавања лифтова мора бити исказана у динарима без пореза
на додату вредност са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији
предмета јавне набавке и састоји се од:
1. Цене редовних прегледа:
цене по редовном прегледу једног лифта.
2. Цене ванредних прегледа:
цена по ванредном прегледу једног лифта.
3. Цене услуге одржавања лифтова:
цена услуге месечнoг прегледа једног лифта и
јединична цена услуге отклањања недостатака у раду са или без
замене резервних делова односи се на цену за један ефективни сат сервисера, односно
радионички ефективни сат, при чему је цена за један сат сервисера и радионички сат
иста.
Вредност уграђених делова пада на терет наручиоца по тржишним ценама.
Цене услуге спашавања лица из лифта.
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Ако понуђач испуњеност услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона,
доказује преко подизвођача, онда понуђена цена редовних и ванредних прегледа
збирно не прелази 10% укупне понуђене вредности.
Цена је фиксна све време трајања уговора и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајно ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
10.

Захтев у погледу гарантног рока

Понуђач гарантује наручиоцу за исправно функционисање уграђених делова
најмање у периоду произвођачке гаранције.
Понуђач гарантује наручиоцу за квалитет извршених услуга у гарантном
периоду и то:
- Најмање 30 дана од дана састављања Извештаја о месечном пегледу и
- Најмање 12 месеци од дана састављања Извештаја о отклањању недостатака
са или без замене делова.
11.
Подаци
о
државним
органима,
организацијама,
служби
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено
добити исправни подаци о пореском 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 Министарству финансија,
Пореској управи. 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 заштитри при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12.

Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинетересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре
истека рока за подношење понуда.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 дана од дана пријема захтева
за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
доставити у писаном облику и објавити га на Порталу јавних набавки и на својој
интернет старници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 44/2013“.
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.
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По истеку рока за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује
конкурсну докуменацију.
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.
13.

Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола
код понуђача, односно његовог подизвођача

После отавања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писнаном облику захтева од понуђача, да му у примереном року, достави додатна
објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може
да врши конктролу-увид код понуђача и његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправку рачунских грешака
у понуди, по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између укупне и
јединичне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
14.

Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се
налази на списку негативних референси

Понуђачи који се налазе на списку негативних референси који води Управа за
јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референсу 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 клаузулом:
„безусловна и платива на први позив“. Банкарска гаранција за добро извршење посла
издаје с еу 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.
15. 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 економски
најповољније понуде.
Критеријум економски најповољније понуде састоји се од два елемента којима се
одређује релативни значај и то:
- Цена са 90 пондера и
- Гарантни период са 10 пондера
1. Цена је подељена у подкритеријуме којима се одређује релативни значај и то:
- цена услуге редовног прегледа са 7 пондера,
- цена услуге ванредног прегледа са 3 пондера,
- цена услуге одражавања-месечног прегледа са 37 пондера,
- цена услуге спашавања лица из лифта са 3 пондера,
- цена ефективног сата сервисера/радионичког сата услуге отклањања
недостатака у раду лифта са или без замене неисправних и оштећених делова
лифта исправним деловима са 40 пондера.
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2. Гарантни период је подељен у подкритеријуме којима се одређује релативни
значај и то:
- гарантни период за исправно функционисање уграђених резервних делова са
5 пондера и
- гарантни период за квалитет услиге отклањања недостатака у раду лифта са
заменом резервних делова са 5 пондера.
Укупан број пондера за сваку понуду израчунава се преко следећих формула:
1. ЦЕНА
1.1. Цена услуге редовног прегледа:
7 x најнижа понуђена цена
-----------------------------------------..........................................................7 пондера
цена из понуде која се вреднује
1.2. Цена услуге ванредног прегледа:
3 x најнижа понуђена цена
-----------------------------------------.............................................................3 пондера
цена из понуде која се вреднује
1.3. Цена услуге одражавања-месечног прегледа:
37 x најнижа понуђена цена
-----------------------------------------.........................................................37 пондера
цена из понуде која се вреднује
1.4. Цена услуге спашавања лица из лифта:
3 x најнижа понуђена цена
-----------------------------------------............................................................3 пондера
цена из понуде која се вреднује
1.5. Цена ефективног сата сервисера/радионичког ефективниг сата за услугу
отклањања недостатака у раду лифта са или без замене неисправних и
оштећених делова лифта исправним деловима:
40 x најнижа понуђена цена
-----------------------------------------...........................................................40 пондера
цена из понуде која се вреднује
2. ГАРАНТНИ ПЕРИОД
2.1. Гарантни период за исправно функционисање уграђених делова:
5 x гарантни период (у данима)
из понуде која се вреднује
-----------------------------------------------..................................................5 пондера
најдужи гарантни период
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2.2.
Гарантни период за квалитет услиге отклањања недостатака у раду лифта
са или без замене делова:
5 x гарантни период (у данима)
из понуде која се вреднује
---------------------------------------------------.............................................5 пондера
најдужи гарантни период
Најповољнија понуда бира се израчунавањем највећег броја освојених пондера,
применом наведених формула.
16. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу
уговора када постоје две или више понуда са једнаком бројем пондера
Уколико постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера, као
најповољнија биће изабрана понуда са најниже понуђеном ценом услуга отклањања
недостатака у раду лифта и замена неисправних и оштећених делова лифта исправним
деловима.
17. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде потпише образац изјаве која се налази у
прилогу конкурсне документације, 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.
18. 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
Републичкоју 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
адресу
milada.cukovic@poreskauprava.gov.rs, факсом на број: 011- 3953-483 или препорученом
пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права који се доставља електронском
поштом, мора бити обезбеђен електроским потписом.
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 долази до
застоја рока за подношење понуда.
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После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о
обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за
заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права који се подноси после доношења одлуке, не могу се
оспоравати радње наручиоца предузете у току поступка јавне набавке, уколико су
подносиоцу биле или могле дити познате.
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 је могао знати приликом подношења претходног
захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачуну буџета Републике Србије уплати таксу
у износу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре
отварања понуда на број жиро рачуна : 840-742221843-57 шифра плаћања: 153, позив на
број: 97050-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком „Јавна
набавка услуга одржавања лифтова у пословној згради Пореске управе на локацији у
Београду, Саве Машковића 3.-5. ЈН бр. 44/2013“, корисник: буџет Републике Србије.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи
80.000,00 динара, ако понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од
80.000,00 динара, а преко 80.000,00 динара, такса износи 0,1% понуђене цене понуђача
којем је додељен уговор.
Такса на захтев за заштиту права којим се оспорава одлука о обустави поступака
или радња наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели
уговора или обустави поступка, износи 0,1% процењене вредности јавне набавке.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. – 167.
Закона.
19. Рок у којем ће уговор бити закључен
Уговор о јавној набавци биће достављен на потписивање понуђачу којем је
одлуком наручиоца додељен уговор, у року од 8 дана од дана протека рока за
подношење захтева за заштиту права.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор о
јавној набавци, пре истека рока за заштиту права понуђача, у складу са чланом 12. став
2. тачка 5) Закона.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда број: ___________________од ___________________за јавну набавку услуга
одржавања лифтова у пословној згради Пореске управе, БЈН 44/2013
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):
Уписан у Регистар понуђача (уписати ДА
или НЕ)
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора:
Интернет страница на којој су подаци који су тражрени у оквиру услова из члана 75.
став
1.
тачка
1)
до
4)
Закона
о
јавним
набавкама,
јавно
доступни:___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Напомена: Уписати интернет страницу за сваки услов позивањем на тачку из Конкурсне документације
под којом је захтеван доказ о испуњењу услова.

2) Понуду подноси:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу.
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3) Подаци о подизвођачу:

1)

Назив понуђача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршти
подизвођач:
Уписан у Регистар понуђача (уписати ДА
или НЕ)

Интернет страница на којој су подаци који су тражрени у оквиру услова из члана 75.
став
1.
тачка
1)
до
4)
Закона
о
јавним
набавкама,
јавно
доступни:___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Напомена: Уписати интернет страницу за сваки услов позивањем на тачку из Конкурсне документације
под којом је захтеван доказ о испуњењу услова.

Напомена: Подаци под тачком 2) се не попуњавају уколико понуђач подноси понуду
са једним подизвођачем. Уколико понуђач подноси понуду са два подизвођача
проценат од укупне вредности набавке који ће извршити оба подизвођача не може бити
већи од 10%.
4) Опис предмета набавке:
Услуге одражавања лифтова обухватају редовне прегледе лифтова, ванредне
прегледе лифтова и одржавање лифтова у ужем смислу у обиму и на начин прописан
Правилником о безбедности лифтова („Сл. гласник РС“, број: 101/10).
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Вредност:
Ре
д
бр.
Назив услуге

1
1
2
3
4
5

2
Услуга редовног прегледа лифта
Услуга ванредног прегледа лифта
Укупно (1+2):
Услуга месечног прегледа лифта
Услуга спашавања лица из лифта

6

УКУПНО ( 4+5 ):
Назив услуге

7

8
9
10

цена услуга
одржавања
једног лифта
без ПДВ

укупна цена
услуга
одржавања
без ПДВ (за
два лифта)

цена
услуга
одржавањ
а једног
лифта са
ПДВ

3

4

5

укупна
цена
услуга
одржавањ
а са ПДВ
(за два
лифта)
6

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

цена ефективног сата
сервисера/радионичког сата
без ПДВ

цена ефективног сата
сервисера/радионичког
сата са ПДВ

Услуга отклањања недостатака у
раду лифта са заменом неисправних
и оштећених делова исправним
деловима
Услуга отклањања недостатака у
раду лифта без замене делова
Назив услуге који се поверава
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
подизвођачу
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
Проценат укупне вредности набавке
који се поверава подизвођачу
XXXXXXXXXXXXXXX
Гарантни период:
- гарантни период за исправно функционисање уграђених резервних
делова и износи:________________дана од дана уградње;
- гарантни период за квалитет услуге отклањања недостатака у раду
лифта са или без замене резервних делова износи:_______________дана
од дана извршене услуге.
Рокови:
рок плаћања износи:________дана од дана извршења услуге, односно
дана достављања рачуна за плаћање (овај рок не може бити краћи од 15 дана ни
дужи од 45 дана до дана извршења услуге);
рок важења понуде:__________дана од дана отварања понуда (овај рок не
може бити дужи од 30 дана од дана отварања понуда).

Датум
_______________

М.П.

Понуђач
_________________

Напомена:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
Закључен између: Министарство финансија, Пореска управа, са седиштем у
Београду, Саве Машковића 3-5. са седиштем у Београду, Саве
Машковића 3-5, ПИБ:.......................Матични број: ...............
Број рачуна:......................................., кога заступа помоћник
директора Видоје Јевремовић (у даљем тексту: наручилац)
и
................................................................................, са седиштем у
Београду,
улица...........................................................................бр......
ПИБ:..................................Матични број:.......................................Број
рачуна:.............................................Назив банке:..................................
(у даљем тексту: одржавалац)
Основ уговора:
ЈН број: 44/2013
Предмет уговора:
Члан 1.
Предмет овог Уговора су услуге одржавања два путничка лифта у пословној
згради спратности сутерен, приземље и 5 (пет) спратова, носивости 630 КР, произвођач
Давид Пајић „Дака“.
Саставни део уговора је понуда бр____________од __________________
Члан 2.
Услуге одржавања лифтова обухватају редовне прегледе лифтова, ванредне
прегледе лифтова, одржавање лифтова у ужем смислу и спашавање лица из лифтова.
Члан 3.
Редовни прегледи лифтова обављају се најмање једном годишње и обухватају:
исправан рад опреме за безбедност и заштиту;
исправност друге опреме која би могла да утуче на безбедност;
да ли су настале промене на лифту које могу да утичу на
безбедност;
да ли су настале промене у окружењу које могу да утичу на
безбедност;
да ли долази до промена код употребе лифтова које могу да утичу
на безбедност;
да ли се на лифту налазе све ознаке и упутства за употребу,
одржавање и спашавање лица из лифта;
да ли се на лифту налазе све ознаке и упутства за употребу,
одржавање и спашавање лица из лифта;
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-

да ли су у књигу одржавања лифта уписане све промене настале од
последњег редовног прегледа;
да ли су од последњег редовног прегледа уклоњени сви недостаци
који су утврђени у Извештају о прегледу.
Члан 4.

Ванредни преглед лифтова обаваља се када је издат негативан
Извгештај о прегледу лифта.
Ванредни преглед лифтова спороводи се у случају:
- насталих основних промена на лифту или
- стављања лифта у употребу после незгоде или
- захтева надлежног инспектора.
Члан 5.
Одржавање лифта у ужем смислу разликује се по врсти и структури то:
1.
Прегледи лифтова;
2.
Отклањање недостатака у раду лифта са или без замене
неисправних и оштећених делова лифта исправним деловима;
Структура услуге прегледа лифтова:
- Прегледи лифтова који се обављају једном месечно;
- Прегледи који се обављају по захтеву наручиоца ради дијагностиковања
недостатака насталих у раду лифта пре истека рока од месец (30) дана од дана
месечног прегледа;
Члан 6.
Обим месечног прегледа лифтова:
- Провера исправности рада свих безбедносних уређаја, а нарочито рада
безбедносних уређаја, кочнице погонског уређаја, хватачког уређаја, граничника
брзине, крајњих склопки, одбојника, врата возног окна и забраве врата возног
окна;
-Проверу ужади или ланаца, као и других носећих средстава и њихове
везе с кабином и противтегом;
-Проверу вуче која се остварује силом трења;
-Проверу изолације свих струјних кола и њихових веза с уземљењем;
-Проверу прикључака на громобранску инсталацију;
-Чишћење и подмазивање делова лифта;
-Проверу исправности рада лифта при вожњи од станице до станице
уздуж возног окна у оба смера, као и при пристајању;
-Проверу нужних излаза;
-Проверу исправности погонских и управљачких уређаја лифта.
Члан 7.
Структура услуге отклањања недостатака са или без замене неиспаравних
и оштећених резервних делова исправним деловима:
- Отклањање недостатака констатованих по Извештајима о месечним
прегледима;
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- Отклањање недостатака констатованих по Извештајима о прегледима по
захтеву наручиоца;
- Отклањање недостатака констатованих по негативним Извештајима о
редовним прегледима.
Члан 8.
Услуге одржавања лифтова из члана 1. – 7. овог Уговора орджавалац
извршава преко следећих подизвођача:
1.__________________________,из________________________________,ул.
______________________________бр.____, кога заступа,__________________________;
Матични број:____________; ПИБ:_______________; рачун: _____________________
код Банке:_________________________________________;
Члан 9.
Цена
Цену услуге одржавања лифтова чине:
Цена редовних прегледа лифтова износи ____________динара без ПДВ.
Цена ванредних прегледа лифтова износи_____________динара без ПДВ.
Цена услуге месечног прегледа лифтова, износи ____________динара без ПДВ.
Цена ефективног сата за услугу отклањања недостатака у раду са или без замене
резервних делова износи _______________динара без ПДВ.
Цена услуге спашавања лица из лифта износи ________________динара без
ПДВ.
Цене су фиксне све време трајања уговора.
Обавезе одржаваоца лифтова
Члан 10.
Одржавалац се обавезује да извршава услуге редовног и ванредног прегледа
лифтова преко Именованог тела, у складу са Правилником о безбедности лифтова („Сл.
гласник РС“, број: 101/10).
Ванредне прегледе лифтова, одржавалац обезбеђује преко истог Именованог тела
које је издало негативан Извештај о прегледу.
Члан 11.
Одржавалац се обавезује да извршава услуге одржавања лифтова у ужем смислу
из члана 5, 6. и 7. овога Уговора и услуге спашавања лица из лифта у складу са
Правилником о безбедности лифтова („Сл. гласник РС“, број: 101/10).
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Рокови извршења услуга
Члан 12.
Одржавалац се обавезује да услугу редовних прегледа лифтова извршава преко
Именованог тела, најмање једном годишње, одмах по истеку рока од 12 месеци од дана
састављања Извештаја о редовном прегледу.
Одржавалац се обавезује да услугу ванредних прегледа лифтова извршава преко
Именованог тела, у року утврђеном по негативном Извештају о редовном прегледу.
Члан 13.
Одржавалац се обавезује да извршава услуге одржавања лифтова у ужем
смислу у следећим роковима и то:
- Услуге одржавања лифта које се обављају најмање једном месечно извршавају
се у року од месец (30) дана од дана састављања Извештаја о претходном месечном
прегледу;
- Отклањање недостатака са или без замене неисправних и оштећених резервних
делова исправним деловима, констатованих по Извештајима о месечним прегледима у
року утврђеном у Извештају;
- Започињање услуге прегледа ради дијагностиковања недостатака насталих у
раду лифта пре истека рока од месец (30) дана од дана састављања Извештаја о
месечном прегледу, у року од једног (1) дана од дана достављања писменог захтева
наручиоца;
- Отклањање недостатака са или без замене неисправних и оштећених резервних
делова исправним деловима, констатованих по Извештајима о прегледима по захтеву
наручиоца у року утврђеном у Извештају.
- Отклањање недостатака са или без замене резервних делова констатованих по
Извештајима о редовним прегледима у року одређеном у негативном Извештају;
Услуга спашавања лица из лифта обавља се у најкраћем могућем времену од
добијања позива за спашавање лица из лифта. Позив за спашавање лица из лифта може
да се упути путем телефона, телефакса или e-mail.
Рокови и начин плаћања
Члан 14.
Плаћање се врши у року од____________дана од дана извршене услуге, односно
дана достављања рачуна за плаћање (овај рок не може бити краћи од 15 дана ни дужи од 45 дана од дана
извршене услуге).

Уз рачун за плаћање услуге редовног и ванредног прегледа, доставља се
Извештај о извршеном прегледу од стране Именованог тела, односно Извештај о
извршеном ванредном прегледу од стране Именованог тела.
Уз рачун за плаћање услуге месечних прегледа доставља се Извештај о
извршеном месечном прегледу.
Уз рачун за плаћање услуге отклањања недостатака са заменом неисправних и
оштећених делова исправним деловима, доставља се Извештај о отклањању
недостатака и замени делова и спецификација уграђених делова по врсти и цени. У
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рачуну за плаћање услуге отклањања неодстатака са заменом неисправних и
оштећењих делова исправним деловима, посебно се исказује вредност уграђених
делова, коју Наручилац може оспоравати, уколико одступа од тржишних цена.
Уз рачун за плаћање услуге отклањања недостатака без замене делова, доставља
се Извештај о отклањању недостатака.
Уз рачун за плаћање услуге спашавања лица из лифта доставља се Извештај,
односно одговарајући извод из књиге одржавања лифтова.
Гаранција
Члан 15.
Одржавалац лифтова гарантује наручиоцу за исправно функционисање
уграђених делова у периоду од__________дана од дана уградње.
Одржавалац гарантује наручиоцу за
____________дана од дана извршене услуге.

квалитет

услуге

у

периоду

од

Члан 16.
Уколико се у гарантном пероду на замењеном делу појави недостатак који га
чини оштећеним или неисправним одржавалац је дужан да тај део замени исправним
делом о свом трошку.
Уколико се понови недостатак који је отклоњен у року гарантног периода за
квалитет услуге, одржавалац тај недостатак отклања о свом трошку.
Члан 17.
Овак Уговор се може раскинути у случају неизвршавања уговорних обавеза
у складу са Законом о облигационим односима, уз отказни рок од 3 месеца.
За решавање свих спорних питања која могу настати из овог Уговора,
примењује се Закон о облигационим односима.
За случај спорних питања која уговорне стране не могу решити споразумно,
уговара се надлежност суда у Београду.
Члан 18.
Овај Уговор је закључен даном потписивања обе уговорне стране, а важи две
године од дана закључења
Члан 19.
Овај Уговор је сачињен у четири истоветна, уредно потписана и оверена
примерка, од којих свака страна задржава по два.
За Одржаваоца
___________________

За Наручиоца
____________________
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III ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Ред.
бр.

предмет јавне набавке

1
1

2
Услуга редовног прегледа
лифта
Услуга ванредног
прегледа лифта
Услуга месечног
прегледа лифта
Услуга спашавања лица
из лифта
УКУПНО:
Услуга
отклањања
недостатака у раду лифта
са заменом неисправних
и
оштећених
делова
исправним
деловима
деловима
Услуга отклањања
недостатака у раду лифта
без замене делова

2
3
4
5

6

цена услуга
одржавања
једног лифта
без ПДВ
3

цена услуга
одржавања
једног лифта
са ПДВ
4

укупна цена
услуга
одржавања за
два лифта без
ПДВ
5

укупна цена
услуга
одржавања за
два лифта са
ПДВ
6

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 У колони 3. ред 1, 2 и 3. уписује се понуђена цена услуга одржавања једног
лифта без ПДВ;
 У колони 4. ред 1, 2. и 3. уписује се понуђена цена услуга одржавања једног
лифта са ПДВ;
 У колони 5. ред 1, 2. и 3. уписује се понуђена укупна цена услуга одржавања за
два лифта без ПДВ;
 У колони 6. ред 1, 2. и 3. уписује се понуђена укупна цена услуга одржавања за
два лифта са ПДВ;
 У реду 5. уписује се укупна цена услуга под редним бројем 1., 2., 3. и 4. са ПДВ;
 У реду 6. уписује се цена ефективног сата сервисера, односно радионичког сата.

Датум:
_____________________

Име и презиме
М.П.

____________________
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ______________________________________________,
даје

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке услуга одржавања лифтова у пословној згради Пореске управе
на локацији у Београду, Саве Машковића 3.-5. ЈН бр. 44/2013, поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:
_____________________

Име и презиме
М.П.

____________________
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВЊУ ОБАВЕЗА ИЗ
чл. 75. став 2. Закона

У складу са чланом 75. став 2. Закона, __________________________________, даје

ИЗЈАВУ

Понуђач______________________________у поступку јавне набавке услуга
одржавања лифтова у пословној згради Пореске управе на локацији у Београду, Саве
Машковића 3.-5. ЈН бр. 44/2013, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа
о заштити на раду, запошљавању и условима рада заштити животне средине.

М.П.
Датум:
_____________________

Име и презиме
____________________
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XI ОБРАЗАЦ КАДРВСКОГ КАПАЦИТЕТА

Пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке услуга
одржавања лифтова у пословној згради Пореске управе на локацији у Београду, Саве
Машковића
3.-5.
ЈН
бр.
44/2013,
понуђач
_______________________________________из__________________________________
улица______________________бр.________запошљава:

Ред.бр.

Име и презиме запосленог

Стручна спрема и Радно искуство
струка
(у годинама)

1
2

М.П.
Датум:
_____________________

Име и презиме
____________________
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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О OБАВЕШТАВАЊУ НАРУЧИОЦА
На основу члана 77. Став 7. Закона, ____________________________________даје

ИЗЈАВУ

Изјављујем да ћу без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке услуга одржавања
лифтова у пословној згради Пореске управе на локацији у Београду, Саве Машковића
3.-5. ЈН бр. 44/2013, која наступи до доношења одлуке, доносно закључења уговора,
односно током важења уговора о јавној набавци и да је ћу је документовати на
прописани начин.

М.П.
Датум:
_____________________

Име и презиме
____________________
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XIII ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА ПОДИЗВОЂАЧА ЗА ПЛАЋАЊЕ

Подизвођач_____________________________,из ___________________________,
улица,__________________________________________,у поступку јавне набавке услуга
одржавања лифтова у пословној згради Пореске управе на локацији у Београду, Саве
Машковића 3.-5. ЈН бр. 44/2013, подноси

ЗАХТЕВ
Захтевам да се за део јавне набавке чије ми је извршавање поверено, плаћање
изврши на мој пословни рачун:__________________________________који се води код
банке__________________________, по рачуну који ћу доставити уз доказе о
доспелости потраживања.

М.П.
Датум:
_____________________

Име и презиме
____________________

Напомена: Овај Образац се попуњава и доставља у понуди само уколико понуђач
захтева. Уколико се понуда подноси без овог обрасца сматеће се да наручилац плаћање
по доспелости врши искључиво понуђачу, односно одржаваоцу.
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XIV ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач___________________________________,
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКОВА

УКУПАН
ИЗНОС
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ТРОШКОВА

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити
од наручиоца наканду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надоканди трошкове израде узорака или модела, ако су
израђени ускладу са техничким специфукацијама наручиоца, и трошкове прибављања
средстава 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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