Архив Србије – Установа културе од националног значаја
Београд, Карнегијева 2

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA
ЗА ЈАВНУ НАБАКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА - РАДОВИ НА УГРАДЊИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И
СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ЗГРАДИ АРХИВА СРБИЈЕ У БЕОГРАДУ У
КАРНЕГИЈЕВОЈ 2
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 3 -10/6/2017
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и
68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 310/6/2017 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 10/3-10/6 од 22. јуна 2017.
године, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности - Радови на уградњи телекомуникационих и
сигналних инсталација у згради Архива Србије у Београду у Карнегијевој 2
ЈНМВ бр. 3-10/6/2017
Конкурсна документација садржи:
Поглавље

Назив поглавља

Страна

I
II

Општи подаци о јавној набавци
Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет,
количина и опис услуга, начин спровођења контроле и
обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место
извршења, евентуалне додатне услуге и сл.

3.

III

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН
и упутство како се доказује испуњеност тих услова

IV

Критеријуми за доделу уговора

6.
11.

V

Обрасци који чине саставни део понуде

12.

VI

Образац понуде

13.

VII

Предмер и предрачун (Образац структуре цене)

17.

VIII

Образац трошкова припреме понуде

30.

IX

Образац Изјаве о независној понуди

31.

X

Образац Изјава о испуњености услова из члана 75 ЗЈН

32.

XI

Образац потврде за референце

34.

XII

Образац изјве о кључном техничком особљу које ће бити
одговорно за извршење уговора и квалитет извршених радова

35.

4.

XIII

36.
Образац Записника о обиласку просторија наручиоца

XIV

Модел уговора

37.

XV

Упутство понуђачима како да сачине понуду

42.
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Архив Србије – Установа културе од националног значаја
Адреса: Карнегијева бр 2, Београд.
Интернет страница: www.archives.org.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу
са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 3 -10/6/2017 су: Радови на уградњи телекомуникационих и
сигналних инсталација у згради Архива Србије у Београду у Карнегијевој 2.
Шифре из ОРН: 45343000 радови на инсталацији уређаја за противпожарну заштиту
45343200 Радови на инсталацији опреме за заштиту од пожара
45351000 Мaшински инсталатерски радови
45311200 Електро-монтажни радови
45000000 Грађевински радови
4. Контакт (лице или служба)
Лица за контакт: за стручни део понуде је Златибор Марковић
(z.markovic@archives.org.rs), и за општи део припреме понуде Јелица Видовић
(j.vidovic@archives.org.rs).
5. Партије - Ова јавна набавка није обликована по партијама
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
На објекту Архива Србије у предходној фази извођења радова извршена је
имплементација система за детекцију и управљање аутоматским гашењем пожара са
преко 900кг гаса 3М Новец 1230. Систем аутоматске дојаве и гашења пожара подељен је
у 3 сектора гашења који покривају три етаже депоа. Узимајући у обзир чињеницу да су
депои архива откључани само радним данима у периоду од 08:00 до 16:00 у портирници
објекта извршена је инсталација паралелног управљачког терминала за управљање
системом дојаве пожара који дежурној служби физичко-техничког обезбеђења омогућава
независну контролу система за аутоматску дојаву пожара.
Како капацитети постојећег адресибилног централног уређаја за аутоматску дојаву
пожара омогућавају инсталацију додатних елемената за детекцију и сигнализацију,
техничко решење предвиђено пројектно-техничком и конкурсном документацијом
подразумева испоруку и монтажу опреме за детекцију и сигнализацију пожара за остатак
канцеларијских и техничких просторија коју је потребно повезати на постојећи
адресибилни централни уређај за дојаву пожара. Обавеза извођача радова је да током
инсталације, конфигурације и пуштања у рад нових делова система обезбеди несметану
функционисање система за гашење пожара.
Поред радова на проширењу система за аутоматску дојаву пожара у склопу
радова дефинисаних пројектном и конкурсном документацијом предвиђа се демонтажа
постојећег система за аутоматску дојаву пожара Искра ЕСП на коју је повезани ручни и
јонизујући јављачи пожара Сиеменс Церберус. Све демонтиране јонизујуће јављаче
пожара након демонтаже потребно је пажљиво демонтирати, спаковати и записнички
предати представницима Наручиоца који ће вршити у договору са надлежним службама
вршити трајно складиштење истих.
У склопу радова дефинисаних пројектном и конкурсном документацијом предвиђа
се инсталација система за детекцију провале и препада и система за контролу приступа.
Поменути системи треба да врше ограниче приступ запослених и/или незаполених лица у
одређене просторије унутар објекта и да осигурају висок степен заштите материјалних
добара у објекту изузетне културне и историјске важности.
Опрему за систем за детекцију провале и препада потребно је инсталирати на
улазним вратима у објекат, коридорима, канцеларијама са прозорима, степеништима као
и стратешким важним просторијама дефинисаним пројекним решењем. Управљачка
тастатура поставља се у непосредној близини пулта на коме је смештена служба
физичко-техничког обезбеђења док су алармне сирене постављене искључиво унутар
објекта.
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Опрему за систем контроле приступа потребно је инсталирати на главним улазним
вратима у депо архива. Забрављивање врата потребно је остварити посредством
електромагнетног држача врата у затвореном положају са индикацијом отворености
врата. Пројектно техничком документацијом предвиђа се да се софтwаре за управљање
системом контроле приступа буде инсталиран на рачунару у власништву наручиоца који
се налази пулту на коме је смештена служба физичко-техничког обезбеђења.
Узимајући у обзир предходно наведену чињеницу да је у објекту инсталиран
систем гашења пожара средством 3М Новец 1230 обавеза извођача радова је да
обезбеди место извођења на такав начин да минимизира могућност појаве пожара и/или
нежељене активације система за аутоматско гашењење чиме би се створила огромна
материјална и нематеријална штета.
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.
И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних
услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин
дефинисан у следећој табели, и то:

Р.бр

1.

2.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

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

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове
конкурсне
документације),
којом
понуђач под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава услове за учешће у поступку
јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до
Да он и његов законски заступник 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом
није осуђиван за неко од кривичних конкурсном документацијом.
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) ЗЈН);

3.

Да је измирио доспеле порезе,
доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има
седиште на њеној територији (чл. 75.
ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

4.

Да има важећу дозволу надлежног
органа за обављање делатности која
је предмет јавне набавке (чл. 75. ст.
1. тач. 4) ЗЈН), и то:
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Овлашћење МУП РС за обављање
послова пројектовања и извођења Фотокопија:
посебних система и мера заштите од
пожара за област:
- Овлашћења
МУП
РС
за
Израде пројеката стабилних система
обављање послова пројектовања
и извођења посебних система и
за дојаву пожара и извођење ових
мера заштите од пожара за
система (Лиценца Б2)
област:
Лиценца Агенције за заштиту од
Израде пројеката стабилних система за
јонизујућих зрачења и нуклеарну
дојаву пожара и извођење ових система
сигурност
Србије
за
Послове
(Лиценца Б2)
монтаже, сервисирања, чишћења и
привременог
чувања
јонизујућих
- Лиценце Агенције за заштиту од
детектора дима.
јонизујућих зрачења и нуклеарну
сигурност Србије за Послове
Решење МУП РС о испуњености
монтаже, сервисирања, чишћења
услова
за
обављање
послова
и привременог чувања јонизујућих
Контролног
испитивања
и
детектора дима.
сервисирања система за дојаву и
- Решења МУП РС о испуњености
гашење пожара
услова за обављање послова
Контролног
испитивања
и
Лиценца
за
вршење
послова
сервисирања
система
за
дојаву
и
монтаже, пуштања у рад, одржавања
гашење пожара
система техничке заштите и обука
корисника.
- Лиценце за вршење послова
монтаже,
пуштања
у
рад,
одржавања система техничке
заштите и обука корисника.

5.

Да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне
средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на
снази у време. подношења понуде
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове
конкурсне
документације),
којом
понуђач под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава услове за учешће у поступку
јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до
4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом
конкурсном документацијом.
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ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном
документацијом,а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у
наредној табели, и то:

Р.бр.

1.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
Финансијски капацитет- да понуђач у
некој од последње 3 обрачунске године
( 2014., 2015. и 2016) није имао
пословни губитак као и да у периоду од
годину дана до дана објаве јавног
позива није био у блокади.

2.

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
- за финансијски капацитет понуђач
треба да достави биланс успеха за 3
обрачунске године (2014, 2015, 2016) и
Потврду
НБС
о
броју
дана
неликвидности, или изјаву у којој се
наводи интернет страница, где се може
проверити испуњеност овог услова.

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ

за пословни капацитет потврду
корисника услуга/наручиоца да је
понуђач у периоду од 2012.-2017.
године испоручио и инсталирао опрему
за детекцију и дојаву пожара или
системе техничке заштите на објектима
културно-историјског
значаја
у
вредности од минимум 5 милиона
Да понуђач има систем менаџмента динара.
усклађен према ISO 9001: 2015, ISO
за систем менаџмента понуђач
14001:2015, ОHSAS 18001: 2007 и ISO доставља
Сертификате: ISO 9001:
27001: 2013 као и да поседује
2015,
ISO
14001:2015,
ОHSAS 18001:
сертификате
издате
од
стране
2007 и ISO 27001: 2013.
акредитованог тела.
Да је понуђач у периоду од 2012.-2017.
године испоручио и инсталирао опрему
за детекцију и дојаву пожара или
системе техничке заштите на објектима
културно-историјског
значаја
у
вредности од минимум 5 милиона
динара.

Да понуђач поседује ауторизацију
произвођача
опреме
„Advanced
Electronics“ за пројектовање, испоруку,
инсталирање,
одржавање
и
сервисирање опреме за заштиту од
пожара.

- Потврда о ауторизацији произвођача
„Advanced Electronics“ за пројектовање,
испоруку, инсталирање, одржавање и
сервисирање опреме за заштиту од
пожара
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3.

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
Да има радно ангажованих најмање 3
инжењера електротехнике са лиценцом
одговорног
пројектанта
353
и
одговорног извођача радова 453 који
поседују лиценце издате од стране МУП
РС и то:
лиценцу за пројектовање и извођење
стабилних система за гашење пожара
(Б1)

- за кадровски капацитет понуђач
доставља:
М
обрасце
за
сва
ангажована
лица
или
за
лица
ангажована по Уговору о делу
доставити тај уговор. За инжењере
доставити
тражене
лиценце
и
сертификате а за сервисере Уверење о
положеном стручном испиту из области
заштите од пожара издато од стране
МУП РС.

лиценцу за пројектовање и извођење
стабилних система за дојаву пожара
(Б2)
Израде пројеката стабилних система за
детекцију експлозивних гасова и пара и
извођење ових система(Лиценца Б3)
Израде анализа о зонама опасности и
одређивање ових зона на местима која
су угрожена од настанка експлозивних
смеша
запаљивих
гасова,
пара
запаљивих течности и експлозивних
прашина и експлозивних материја
(Лиценца Б4)
Пројектовање електричних инсталација
и уређаја за просторе угрожене
експлозивним
атмосферама
(запаљивим
гасовима,
парама
запаљивих течности и експлозивним
прашинама) и извођење ових система
(Лиценца Б5)
Пројектовање и извођење система за
одвођење дима и топлоте (Лиценца Б6)
Да има радно ангажованог најмање 1
инжењера електротехнике са лиценцом
сертификованог термографичара.
Најмање 7 сервисера који поседују
Уверење о положеном стручном испиту
из области заштите од пожара издато
од стране МУП РС.
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

➢ Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке у
складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у
поглављу V ове конкурсне документације),којом под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и чл. 75. ст. 2., дефинисане овом конкурсном
документацијом док је за услов из члана 75. став 1. тач. 5) потребно доставити
копије неведених лиценци.

➢ Испуњеност додатних услова се доказује наведеним доказима.
➢ Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до
4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ
подизвођача (Образац 6. у поглављу V ове конкурсне документације), потписану
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

➢ Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове
испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове
конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

➢ 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.

➢ Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача,
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености
услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном
року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац
ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

➢ Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа, и то:
доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у
регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер
је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре www. apr.gov.rs)
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Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се
уређује електронски документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним
бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.

IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
1. Критеријум за доделу уговора:
Наручилац ће извршити избор најповољније понуде применом критеријума
понуђена цена“.

„најнижа

2.Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити
доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом ценом:
У ситуацији када постоје две или више понуда, које имају исту понуђену цену, изабрана ће
бити понуда са дужим роком плаћања.
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V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
Саставни део понуде чине следећи обрасци:
1) Образац понуде (Образац 1);
2) Образац предмера и предрачуна - Образац структуре цене (Образац 2);
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 5);
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6);
7) Образац потврде за референце (Образац 7).
8) Образац изјве о кључном техничком особљу које ће бити одговорно за извршење
уговора и квалитет извршених радова (Образац 8)
9) Образац записника о обиласку просторија наручиоца (Образац 9)
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(ОБРАЗАЦ 1)

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку Радови на уграњи
телекомуникационих и сигналних инсталација у згради Архива Србије у Београду у
Карнегијевој 2, ЈН број 3-10/6/2017

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача(e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице
овлашћено
уговора:

за

потписивање

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

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

2)

који

ће

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

који

ће

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

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

2)

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

3)

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

Напомена:Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они
понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - Радови на уграњи
телекомуникационих и сигналних инсталација у згради Архива Србије у Београду у
Карнегијевој 2 ЈН број 3-10/6/2017

1

Укупна цена без ПДВа

2

Износ ПДВ-а

3

Укупна цена са ПДВом

4

Рок и начин плаћања

5

Рок извођења радова (не дуже од 60 дана)

6

Гарантни рок на радове и опрему

7

Рок важења понуде (не краће од 30 дана од дана отварања
понуда)

Датум

Понуђач
М. П.

______________________

_______________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац
понуде.
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(ОБРАЗАЦ 2)
Образац структуре цене

VII ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
Предмер и предрачун
редни oпис пoзиције рaдoвa
брoј

јединицa кoличинa јединичнa укупнa ценa
мере
ценa

А. ДОЈАВА ПОЖАРА
А.1

А.2

Адресабилни аутоматски оптички детектор
пожара.
Димни детектор пожара широког спектра са
анализом пожарних параметара и
аутоматском компензацијом штетних
утицаја. Детектор поседује оптоелектронску комору за детекцију тамних и
светлих димних честица са повећаним
имунитетом према лажним алармима.
Детектор је отпоран на стандардне сметње
које се могу јавити (прашина, влакна,
инсекти, влажност, кондензација, ЕМ
утицаји, корозивне паре, вибрације, удари
И сл.). Детектор поседује алармни
индикатор видљив у у кругу од 360º
еквивалентан типу Аpollo XP9 555000-600
ком.
Адресабилни аутоматски термички
детектор пожара. Термички детектор
пожара са анализом пожарних параметара
и аутоматском компензацијом штетних
утицаја. Детектор поседује 2 редундантна
температурна сензора тако да се може
употребити било као термодиференцијални
било као термомаксимални. Детектор ради
на принципу мерења температуре
амбијента и температуре у кућишту, тако
да се повећање температуре амбијента
детектује правовремено, у складу са
алгоритмом. Детектор поседује алармни
индикатор видљив у кругу од 360º као и
ком.
уградјени изолатор линије од кратког споја

46

1

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности - Радови на
уградњи телекомуникационих и сигналних инсталација у згради Архива Србије
у Београду у Карнегијевој 2

17/ 50

и прекида еквивалентан типу Аpollo XP9
555000-400

А.3

А.4
А.5

А.6

А.7

Подножје адресабилних детектора пожара.
Подножје израђено од синтетичког
материјала отпорног на ударце, вибрације
и огреботине са терминалним контактима
са завртњима. Боја подножја чисто бела,
РАЛ 9010 еквивалентан типу Аpollo XP9
45681-210
ком.

47

Паралелни индикатор прораде јављача
пожара

22

ком.

Адресабилни ручни јављач пожара за
унутрашњу монтажу, заштита IP24, са
уграђеним изолатором петље који у случају
кратког споја или прекида петље омогућава
несметан рад свих јављача. Испоручује се
са металним подножјем за монтажу.
Јављач задовољава стандард SRPS EN5411. Јављач поседује Vds атест.
ком

4

Неадресабила сирена за унутрашњу
монтажу, са јачином
звука већом од 105дБ/1м, подешавање 24
различитих упозоравајућих тонова, за
монтажу на зид, механичка категорија
заштите ИП 54/ИП65, израђена од црвене
АБС пластике HORING AH-03127-S

ком.

2

Натписна плочица за означавање
елемената система.

ком.

53

А.8

Испорука и постављање у зид под малтер,
halogen free ПВЦ цеви Ø25mm, са
довољним бројем разводних кутија са
поклопцима, са изравнавањем зидова са
м'
550
малтером и глетовањем, као и кречење
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изнад положених цеви.

А.9

Испорука и монтажа кабла ЈH(St)H
2x2x0.8mm за повезивање елемената
система међусобно и са централом.
Поставља се, кроз гибљиве инсталационе
ПВЦ цеви.

м'

550

Испорука и монтажа кабла ЈH(St)H
1x2x0.8mm за повезивање елемената
система међусобно и са централом.
Поставља се, кроз гибљиве инсталационе
ПВЦ цеви.

м'

70

Испорука и монтажа кабла ЈЕ-H(St)H
2x2x0.8mm FЕ180/Е30 за повезивање
сирена са централом. Поставља се, кроз
гибљиве инсталационе ПВЦ цеви.

м'

25

Испорука и монтажа кабла NHXHX
3x1.5mm2 FE180/E90, за извршне функције
централе
m

10

Испорука и монтажа разводног ормана
RO-DP-2a са реглетом 10x2
kom

1

А.14

Испорука ситног монтажног материјала.

комплет

1

А.15

Монтажа и повезивање подножја јављача и
сирена. Постављање ознака на елементе
дојаве пожара.
комплет

1

А.10

А.11

А.12

А.13

А.16

Пуштање у рад. Услуга обухвата:
- проверу исправности изведене
инсталације, монтираних и повезаних
подножја јављача и сирена,
- монтажу и повезивање централе на
мрежу,
- убацивање јављача у подножја и
обележавање,
- монтажу сигналних линија са јављачима
на централу,
- програмирање централе, функционално
испитивање и пуштање у рад,
- обуку корисника у руковању,
- испоруку документације (упутство за комплет
руковање и програмирање, дневник

1
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уређаја и атести),
- примопредају и састављање записника о
исправности и функционалном испитивању.

A.17

А.18

А.19

Испитивање постојеће и ново постављене
кабловске инсталације са термовизијским
снимањем.

комплет

1

комплет

1

комплет

1

Израда пројекта изведеног стања.

Демонтажа постојеће конвенционалне
централе за дојаву пожара и припадајућих
јављача пожара и предаја кориснику.

ДОЈАВА ПОЖАРА УКУПНО:
редни oпис пoзиције рaдoвa
брoј

јединицa кoличинa јединичнa укупнa ценa
мере
ценa

Б. ПРОТИВПРОВАЛНИ СИСТЕМ
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Б.1

Набавка, испорука и монтажа алармне
централе:• 8 потпуно програмабилних зона•
64 зичне зоне максимално коришћењем
7 модула PC5108 (опција) или улаза за
зоне на тастатури• 32 бежичне зоне
коришћећењем бежичног пријемника
(опција)• 32 адресибилне зоне коришћењем
модула PC5100 (опција)• 95 приступних
кодова: 1 мастер, 94 корисничка кода• 1
инсталатерски код• 36 типова зона; 12
програмабилних атрибута зона• 8
партиција• Озицење: NC – нормално
затворен контакт; један завршни отпорник
(EOL); дупли завршни отпорник (DEOL) –
аларм, тампер зоне, грешка на зони (кратак
спој)• 8 контролисаних тастатура
максимално• Алармни излази:о сиренски
излаз – 700мА, контролисано 4
програмабилна излаза: PGM2 300mА,
PGM1; PGM3; PGM4 50mАо До 14
програмабилних излаза са додатним
модулима (PC5208 - 8 x 50mА, PC5204 - 4 x
1000mА)• Напајање преко трансформатора
16VAC/40VA• Напајање регулисано
12V/1.5А, за спољашње уређаје
12V/550mА• ЕЕПРОМ меморија чува
подешавања и без напајања• Меморија 500
догађаја• Комуникатор (3 телефонска
броја) и контрола телефонске линије•
Подржава Contact ID и SIA комуникационе
формате• ИП комуникација (опција TL150,
TL250 или TL300 модул)• Аудио
верификација догађаја преко PC5900
модула (двосмерна комуникација)•
Програмирање путем софтвераТип DSC
PC1864 или слична другог произвођача
истих карактеристика и истог квалитета. У
цену је укључено: тампер, два напајања,
две батерије 12V/7Аh. пуњачем друге
батерија и другом кутијом за додатне
прошириваче зона.

kom

1
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Б.2

Набавка, испорука и монтажа
ифратора/алфанумеричке тастатуре:
• RF модул за 32 бежичне зоне и 16
даљинаца
• RF модул компатибилан са бежичним
уређајима који раде на 433MHz
• RF модул компатибилан са PowerSeries
панелима
• RF модул није компатибилан са WТ4989,
WТ4901, WТ4911
• Укупан број партиција 8
• Подршка за 8 језика (Српски)
• Програмабилне фразе дужине 32
карактера
• 5 програмабилних функцијских тастера
• Приказ сата и датума
• Програмабилан улази и излази
• Могуће ДЕОЛ ожичење зоне
• Нова АЦ икона
• Двоструки тампер (зид и поклопац)
• Посебни Фире, Ауx и Паник тастери
• Подешавање осветљаја дисплеја и јачине
тона базера Техничке карактеристике
• Напон напајања: 12VDC
• Потрошња: 50mА (маx 125мА)
• Димензије: 152mm x 112mm x 20mm
Слично типу DSC PK5500 0 или слична
другог произвођача истих карактеристика и
истог квалитета. Стоји близу
чувара/портира у приземљу.

kom

1
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Б.3

Набавка, испорука и монтажа ПИР
детектор покрета - жичани:• Метод
детекције: Quad PIR• Напон напајања: 8.2 –
16 VDC• Струја (аларм): 10mA• Алармно
стање: 2sek• Контакти релеа: NC, 0.1А на
28VDC• Контакти тампера: NC, 0.1А на
28VDC• Период припреме: 60sek• Темп.
компензација: да• РФИ заштита: 30В/м 101000МХз• ЕМИ заштита: 50.000В• Опсег
детекције: 15м (90°)• Димензије: 92мм x
62.5мм x 40мм• Тежина: 58гр• Покривеност:
са висине од 2,4м зона детекција је до 15м•
Са зидним држачемСлично типу DSC LC100PI или слична другог произвођача
истих карактеристика и истог квалитета.

kom
Б.4

Б.5

Б.6

26

Набавка, испорука и монтажа магнетни
контакт за врата за дрвена врата са
одговарајућим држачем који улази у цену,
беле боје:
• Контакт: НЦ (радно стање), 100ВДЦ, 0.5А
• Максимални размак: 25мм
• Димензије магнет: 63мм x 12мм x 13мм
• Димензије контакт: 63мм x 18мм x 13мм
Слично типу Tane SM35WH или слична
другог произвођача истих карактеристика и
истог квалитета. Ови контакти ће радити у
спрези са контролом приступа, где ће се
вршити мониторинг да ли су се врата
затворила са својом аутоматском
хидрауликом после отварања....
kom

4

Набавка, испорука и монтажа аутоматске
хидраулике за затварања врата, према
пројекту, на тачно одређеним местима у
објекту.

kom

1

kom

1

Набавка испорука и монтажа спољашње
антисаботажне сирене за звучно
алармирање - 40W са строб лампом,
тампер прекидач, 105dB, потрошња 2,8А
(макс.), у цену урачуната и цена
акумулатора 12V/4Аh. Слично типу ДСЦ
Ладy или слична другог произвођача истих
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карактеристика и истог квалитета.

Б.7

Б.8

Набавка, испорука и монтажа унутрашње
сирене за звучно алармирање на сваком
спрату са блицером, 12V, потрошња 90mА,
104dB. Слично типу Bentel Wave/W или
слична другог произвођача истих
карактеристика и истог квалитета.
kom

3

м'

750

м'

800

м'

180

комплет

1

комплет

1

Испорука и постављање у зид под малтер,
halogen free ПВЦ цеви Ø25mm, са
довољним бројем разводних кутија са
поклопцима, са изравнавањем зидова са
малтером и глетовањем, као и кречење
изнад положених цеви.

Испорука и монтажа кабла ЈH(St)H
3x2x0.8mm за повезивање елемената
система међусобно и са централом.
Поставља се, кроз гибљиве инсталационе
ПВЦ цеви.

Испорука и монтажа кабла ЈH(St)H
2x2x0.8mm за повезивање елемената
система међусобно и са централом.
Поставља се, кроз гибљиве инсталационе
ПВЦ цеви.

Б.9

Б.10

Испитивање постојеће и ново постављене
кабловске инсталације са термовизијским
снимањем.

Монтажа, повезивање, са свим додатним
потребним а неспецифицираним ситнијим
елементима система, подешавање,
пуштање у рад и обука корисника за
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коришћење инсталиране опреме.

Б.11

Израда пројекта изведеног стања.
комплет

1

ПРОТИВПРОВАЛНИ СИСТЕМ УКУПНО:
редни oпис пoзиције рaдoвa
брoј

јединицa кoличинa јединичнa укупнa ценa
мере
ценa

В. КОНТРОЛА ПРИСТУПА
В.1

Набавка, испорука и монтажа читача
картица:
• Фреквенција емитовања: 125kHz
• Формат: XSF или 26-bitni Wiegand
(eXtended Secure Format)
• LED индикатор: двобојни (црвени/зелени)
• Интегрисана зујалица
• Радна температура: -35°C до 65°C
• Даљина читања: до 16cm
• Напајање: 4.5 до 14 VDC
• Тежина: 90g
• Максимална дужина каблова: +5V
напајање читача = 137m /+12V напајање
читача = 300m
• Кућиште читача обезбеђује заштиту од
временски услова
• Интегрисан тампер прекидач
• Integrisane tastature zadovoljavaju
potrebne industrijske standarde
• Коришћење тастера * и # у комбинацији
са софтвером омогућава активацију и
деактивацију спољашњих алармних
система
• Серија XSF чтача обезбеђује повећану
сигурност система и представља гаранцију
против дуплирања картица, а могуће је
користити следеће картице:
o P10SHL ioProx стандардних картица
o P20DYE ioProx Dye-sub картица за
штампу
o P30DMG ioProx Dye-sub картица за
штампу са празном магнетном траком
kom
o P40KEY ioProx тагова

2
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o P50TAG ioProx тагова са самолепљивом
траком
Слично типу Kantech P225XSF или слична
другог произвођача истих карактеристика и
истог квалитета.
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B.2

Набавка, испорука и монтажа контролера
за 4 читача на 4 врата(*):• Напајање:
16.5ВАЦ, 100ВА• Акумулатор: 12В, 7Ах
(рад до 12 сати)• Димензије кабинета:
37.59цм x 30.48цм x 12.57цм, са кабинетом
4.8кг• Радна температура: 2°Ц то 49°Ц•
Типови читача: Wиеганд, Проxимитy, са
интегрисаним тастатурама, смарт картице,
биометријски• Контролисани улази: 16
улаза, са или без завршног отпорника, до
256 улаза помоћу модула са 16 излаза•
Излази за браву: 4 контролисана излаза
(излаз има индикацију на плочи),
12ВДЦ/250мА сваки, (*) контрола
4 + 4 читача • Излази за браву (спољашње
напајање): 12ВДЦ или 24ВДЦ, 750мА по
брави и укупно 3А• Излази: 16 излаза, маx.
25мА сваки, до 256 излаза помоћу модула
са 16 излаза (750мА по излазу)• Релејни
излази: 4 програмабилна, 30Вдц, 3А сваки
(са спољашњим напајањем), до 256 излаза
помоћу модула са 8 релеја (3А по релеју)•
Напајање излаз: 12 ВДЦ/500мА маx,
заштићено и контролисано • Напајање
читача: 500мА на 12ВДЦ или 400мА на
5ВДЦ, заштићено и контролисано•
Комуникациони портови: Етхернет
10/100Басе-Т, РС-232, РС- 485• Брзина
комуникације:о до 115.200 бауда
(аутоматска детекција) преко РС-232 и РС485о 10/100МБ/с БасеТ преко етхернет
прикључка• Флеш меморија: 16МБ• РАМ:
64МБ (литијумска батерија, минимално 75
сати)• Програмирање контролера се
остварује помоћу софтвераСлично типу
Kantech KT-400 или слична другог
произвођача истих карактеристика и истог
квалитета.

kom

1
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B.3

B.4

B.5

B.6

Набавка, испорука и монтажа контролера
за 2 читача на 2 врата:• Напајање: 16VAC,
40VA• Акумулатор: 12V, 7Аh (рад до 12
сати)• Димензије кутије: 28.8цм x 29.9цм x
7.7цм• Тезина (са кутијом): 2.4 кг• Радна
температура: 2°C то 40°C• Типови читача:
Wiegand, Proximity, са интегрисаним
тастатурама• Контролисани улази: 8
улаза, НО/НЦ, са или без завршног
отпорника (прошириво до 16)• Излази за
браву: 2 излаза, 12VDC/250mА сваки,
контролисан• Излази: 4 излаза (ЛЕД, БУЗ),
маx. 25mА сваки, ОЦ• Релејни излази: 2
програмабилна, 12VDC, 25mА сваки, ОЦ
(опција реле RM1)• Напајање излаз: 12
VDC/175mА маx, заштићено и
контролисано• Напајање цитаца: 12VDC
и 5VDC струје 175mА укупно, заштицено
и контролисано• Комуникациони портови:
RS-232 и RS-485 • Флеш меморија: 128К•
РАМ: 128К или 512К (литијумска батерија)•
Брзина комуникације: до 115.200 бауда
(аутоматска детекција или подешавање
путем софтвера)• Програмирање
контролера се остварује помоћу
софтвераСлично типу КТ-300 или слична
другог произвођача истих карактеристика и
истог квалитета. Служи за контролу
спољног пешачог улаза.
kom

1

Набавка, испорука и монтажа конвертора
са РС-485 на РС-232 за дужине кабла до
1.2км. Слично типу КТ-300 или слична
другог произвођача истих карактеристика и
истог квалитета.
kom

1

Набавка, испорука и монтажа рачунарског
кабла С/ФТП Кат-6 - Кабл треба да
поседује сертификат - атест на категорију 6
и налик је карактеристикама кабла
произвођача Р&М. Кабл се терминира на
једном крају.
m

370

Испорука и постављање у зид под малтер,
halogen free ПВЦ цеви Ø25mm, са
довољним бројем разводних кутија са
поклопцима, са изравнавањем зидова са

м'

200
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малтером и глетовањем, као и кречење
изнад положених цеви.

B.7

B.8

Испитивање постојеће и ново постављене
кабловске инсталације са термовизијским
снимањем.

комплет

1

Монтажа, повезивање, са свим додатним
потребним а неспецифицираним ситнијим
елементима система, подешавање,
пуштање у рад и обука корисника за
коришћење инсталиране опреме.

kom

1

КОНТРОЛА ПРИСТУПА - УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
A. ДОЈАВА ПОЖАРА
Б. ПРОТИВПРОВАЛНИ СИСТЕМ
В. СИСТЕМ КОНТРОЛЕ ПРИСТУПА
УКУПНО БЕЗ ПДВ-a:
ПДВ (20%):
УКУПНО СА ПДВ-ом (20%):

Датум

Понуђач
М.П.

_____________________________

________________________________
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(ОБРАЗАЦ 3)

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ________________________ [навести назив
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи
у табели:
ВРСТА ТРОШКА

УКУПАН ИЗНОС
ПОНУДЕ

ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ПРИПРЕМАЊА

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

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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(ОБРАЗАЦ 4)

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке Радови на уграњи телекомуникационих и сигналних инсталација у згради
Архива Србије у Београду у Карнегијевој 2, бр. 3-10/6/2017, 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 ЗЈН 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) ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печа
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(ОБРАЗАЦ 5)

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач
_________________________________________________[навести
назив
понуђача]у поступку јавне набавке Радови на уграњи телекомуникационих и сигналних
инсталација у згради Архива Србије у Београду у Карнегијевој 2, број 310/6/2017,испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном
документацијомза предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на
њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за
предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који
начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана
75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.
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(ОБРАЗАЦ 6)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем
следећу

ИЗЈАВУ
Подизвођач
______________________________________________[навести
назив
подизвођача]у поступку јавне набавке Радови на уграњи телекомуникационих и сигналних
инсталација у згради Архива Србије у Београду у Карнегијевој 2, број 3-10/6/2017,
испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном
документацијомза предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште
на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за
предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Напомена:Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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(ОБРАЗАЦ 7)

XI ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ ЗА РЕФЕРЕНЦЕ
Назив референтног наручиоца:
Седиште:
Улица и број:
Телефон:
Матични број:
ПИБ:
Контакт особа
У складу са чланом 77. Став 2. тачка 2.
достављамо вам

Закона o јавним набавкама,

ПОТВРДУ
Којом потврђујемо да је: ______________________________________ у периоду:
од _______________ до _____________год. испоручио и инсталирао опрему за детекцију
и дојаву пожара или системе техничке заштите на објектима културно-историјског значаја,
а по основу: Уговора број:______________ од _________________.

Потврда се издаје на захтев ___________________________________,a ради
учешћа у јавној набавци Радови на уграњи телекомуникационих и сигналних инсталација
у згради Архива Србије у Београду у Карнегијевој 2, број 3-10/6/2017, и у друге сврхе се
не може користити.
Да су подаци тачни својим потписом потврђује:
Наручилац - Купац
______________________________
(потпис и печат овлашћеног лица)
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(ОБРАЗАЦ 8)

XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ КОЈЕ
ЋЕ БИТИ ОДГОВОРНО ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА И КВАЛИТЕТ
ИЗВРШЕНИХ РАДОВА

ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ
у поступку набавке бр. 3-10/6/2017

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 4. Закона о јавним набавкама,
изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да ће одговорни за
извршење уговора и квалитет извршених радова, а које су предмет јавне набавке бр.
ЈН број 3-10/6/2017., бити:
1. ____________________ одговоран за извршење уговора и
2. _____________________одговоран за контролу квалитета извршених радова
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(ОБРАЗАЦ 9)

XIII ЗАПИСНИК О ОБИЛАСКУ ПРОСТОРИЈА НАРУЧИОЦА
Сагласно препоруци Наручиоца из Конкурсне документације, понуђач, а преко свог
овлашћеног представника, врши обилазак локације у Београду, у Архиву Србије,
Карнегијева 2, о чему са представником Наручиоца сачињава овај записник.
Назив понуђача:
Место и адреса седишта понуђача:
Име и презиме представника понуђача:
Функција, радно место или други основ
овлашћења представника понуђача:
Контакт телефон:
Е-mail:
Датум обиласка:
Време обиласка:
Евентуалне напомене:

Потпис представника понуђача

Име и презиме овлашћеног представника Наручиоца.

Потпис представника Наручиоца

М.П. Наручиоца

Овај записник сачињен је 2 истоветна примерка од којих 1 за понуђача, а 1 за Наручиоца.
Образац Записника попуњава понуђач који је извршио обилазак објекта наручиоца
Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно.
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XIV МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР
О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА
Закључен између:
Наручиоца: Архив Србије – Установа културе од националног значаја
са седиштем у Београду улица Карнегијева бр 2,
ПИБ: 100207825
Матични број: 07032706
Број рачуна: 840-75664-19
Назив банке: Управа за трезор
Телефон: 011/3370-781, Телефакс: 011/3370-246
кога заступа директор, др Мирослав Перишић
(у даљем тексту: Наручилац)
и
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: …...............),
Основ уговора:
ЈН Број:...................................................
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама («Службени гласник
Републике Србије», број 124/12, 14/15 и 68/15), спровео поступак јавне набавке - Радови
на уграњи телекомуникационих и сигналних инсталација у згради Архива Србије у
Београду у Карнегијевој 2;
- да је Извођач доставио Понуду број ___________ од____________2017.године, која се
налази у прилогу уговора и његов је саставни део;
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- да Понуда Извођача у потпуности одговара опису предмета јавне набавке са техничким
спецификацијама из конкурсне документације;
- да је Наручилац Одлуком о избору најповољније
_________године, изабрао Извођача за доделу уговора.

понуде

__________од

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет уговора је извођење радова на уграњи телекомуникационих и сигналних
инсталација у згради Архива Србије у Београду у Карнегијевој 2, и то у свему са
захтевима из техничке спецификације као и у свему са предмером и предрачуном из
Понуде који чини саставни део овог уговора.

ЦЕНА
Члан 2.
Цена за послове из претходног става износи укупно ________ динара без
обрачунатог ПДВа, односно __________ динара са обрачунатим ПДВ-ом и иста
претставља збир цена свих позиција невдених у предмеру и предрачуну који је саставни
део овог уговора.
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања
цене елемената на основу којих је одређена.
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена
обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове
Извођача.

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Плаћање ће се извршити у року од ____ дана од достављања фактуре, оверене од
стране овлашћеног лица Наручиоца.
Саставни део фактуре је записник о примопредаи радове који ће након окончања
радова и контроле наручиоца уговорне стране потписати
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ОБАВЕЗА ИЗВОЂАЧА
Члан 4.
Извођач је у обавези да све послове који су предмет овог уговора изврши у складу
са техничком спецификацијом, правилима струке као и да приликом вршења уговорених
послова поштује правила понашања на објекту Наручиоца као и да се према имовини
Наручиоца односи са пажњом доброг привредника.

СТАНДАРД КВАЛИТЕТА
Члан 5.
Извођач је у обавези да прилоком вршења уговорених послова примењује све
стандарде менаџмента управљања квалитетом а посебно да води рачуна о безбедности
протока информација као и о поверљивости података до којих може доћи приликом
реализације уговора.

МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Члан 6.
Место извођења радова су објекти Архива Србије у Београду, улица Карнегијева
број 2.

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
Члан 7.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року
______ (Не дуже од 60 календарских дана), рачунајући од дана увођења у посао.

ГАРАНТНИ РОК
Члан 8.
Гарантни рок за изведене радове износи _____ ( не краће од две године
рачунајући од дана примопредаје радова). За уграђене материјале и опрему важи
гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене
примопредаје радова Наручиоцу.
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Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет
овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале
и опрему, као и упутства за руковање.

РЕКЛАМАЦИЈЕ
Члан 9.
Уколико изведени радови квалитетно и квантитативно не одговарају уговореном,
односно имају видљиве мане, Наручилац је дужан да о томе у року од три дана
писмено, а у хитним случајевима усмено, извести Извођача и захтева отклањање
недостатака.
Ако се након изведених радова и потписаног записника о примопредаји радова
покаже неки недостатак који није био видљив, Наручилац има право да о таквом
недостатку обавести Извођача у року од три дана од дана када је открио недостатак и
захтева отклањање недостатка.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ
Члан 10.
Извођач је дужан да предузима мере безбедности и здравља на раду и друге мере
заштите на раду у складу са важећим прописима и нормативима за запослене који су
ангажовани на пословима који су предмет овог уговора и одговоран је за предузимање
ових мера у складу са Актом о процени ризика.

ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА
Члан 11.
Извођач је дужан да, без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана
настанка промене у било којем од података прописаних чл.75,76 и 77. Закона о јавним
набавкама, о тој промени писмено обавести Наручиоца и да је документује на прописан
начин.
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НАПЛАТА СОПСТВЕНЕ БЛАНКО МЕНИЦЕ
Члан 12.
Обавезује се Извођач да достави Наручиоцу, приликом закључења Уговора, као
средство финансијског обезбеђења – меницу за за добро извршење посла (на 10%
уговорене вредности са ПДВ-ом).
Уз меницу се доставља и одговарајуће менично овлашћење и картон депонованих
потписа који мора бити оверен од пословне банке продавца.
Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као
доказ понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице, овереног од
пословне банке понуђача.
Менично овлашћење мора имати рок важности 30 дана дуже од уговореног рока за
извршење посла.
Члан 13.
Наручилац задржава право да ако Извођач не испуни неку од уговорних обавеза
преузетих овим уговором наплати сопствену бланко менице из члана 12. овог Уговора.
Извођач не може да одбије извршење уговорне обавезе у случају наплате
сопствене бланко менице. Наручилац задржава право да сопствену бланко меницу
наплати и у случају раскида уговора.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
На сва питања која нису регулисана овим уговором, а која су од важности за
његово извршење, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 15.
Уговор се сматра закљученим даном када га у истоветном тексту потпишу обе
уговорне стране.
Измене и допуне овог уговора обавезују уговорне стране искључиво ако су
извршене у писаној форми и уз обострану сагласност уговорних страна.
Члан 16.
Уговорне стране се обавезују да, у духу солидарности, узајмно сарађују како би
омогућиле и олакшале реализацију овог уговора и да евентуалне спорове решавају
споразумно, у противном за решавање спора утврђује се надлежност Привредног суда у
Београду.
Уколико једна од уговорних страна жели да раскине уговор, дужна је да
ту намеру саопшти у писаном облику другој страни.
Уговор ће се сматрати раскинутим по истеку рока од 30 дана од дана пријема
писменог обавештења из става 2. овог члана.
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Члан 17.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, по 2 (два) примерка за
сваку уговорну страну.

ЗА ИЗВОЂАЧА

_______________________

ЗА НАРУЧИОЦА

др Мирослав Перишић, директор

Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потише, чиме
потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.

XV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити састављена на
српском језику.
Уколико је неки од докумената на страном језику, понуђач поред тог документа, мора да
достави и превод на српски језик, оверен од стране судског тумача, уколико у конкурсној
документацији није другачије назначено.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Архив Србије-Установа културе од националног значаја,
Карнегијева бр 2, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку - Радови на уграњи
телекомуникационих и сигналних инсталација у згради Архива Србије у Београду у
Карнегијевој 2, ЈН бр. 3-10/6/2017- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом
уколико је примљена од стране наручиоца до 14.7. 2017. године, до 12,00 часова.
Јавно отварање понуде
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Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуде, то
јест дана 14 . 7. 2017. године у 12 часова и 15 минута на адреси: Архив Србије –
Установа културе од националног значаја, Београд, Карнегијева 2.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема
понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која
је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Понуда мора да садржи оверен и потписан:
• Образац понуде (Образац 1);
• Доказе за испуњеност обавезних и додатних услова у складу са упутствима за
испуњење обавезних и додатних услова датих у конкурсној документацији
• Образац предмера и предарчуна -Образац структуре цене (Образац 2);
• Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
• Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
• Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5);
• Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;
• Образац потврде за референце (Образац 7)
• Образац изјаве понуђача о кључном техничком особљу (Образац 8)
• Образац Записника о обиласку просторија наручиоца(Образац 9)
• Модел уговора;

3. ПАРТИЈЕ
Јавна набавка није обликована по партијама.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду
на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
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Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Архив Србије – Установа
културе од националног значаја, Карнегијева 2 Београд, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку Радови на уграњи телекомуникационих и
сигналних инсталација у згради Архива Србије у Београду у Карнегијевој 2 ЈН бр. 310/6/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку Радови на уграњи телекомуникационих и
сигналних инсталација у згради Архива Србије у Београду у Карнегијевој 2 ЈН бр. 310/6/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку Радови на уграњи телекомуникационих и
сигналних инсталација у згради Архива Србије у Београду у Карнегијевој 2 ЈН бр. 310/6/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понудеза јавну набавку Радови на уграњи телекомуникационих и
сигналних инсталација у згради Архива Србије у Београду у Карнегијевој 2 ЈН бр. 310/6/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу V ове конкурсне документације), 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
(Образац 1. у поглављу V ове конкурсне документације) 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 понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IVконкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације).
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Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2)
ЗЈН и то податке о:
• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
• опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV овеконкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања не може бити краћи од 15 (петнаест) дана, нити дужи од 45 (четрдесет пет)
дана од дана службеног пријема рачуна у Централи Управе за трезор, у складу са
Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
(„Службени гласник РС“ број 119/12 и 68/15). Плаћање се врши уплатом на рачун
понуђача. Уколико је рок плаћања краћи или дужи од траженог, понуда ће бити одбијена
као неприхватљива.
Понуђене цене су фиксне и не могу се мењати.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Евентуалне рачунске грешке биће исправљене
начинпредвиђен Законом о јавним набавкама.

уз

сагласност

понуђача
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9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција за материјал мора бити у складу са упутством произвођача. Гаранција на
изведене радове је најмање 2 године од примопредаје радова.
9.3. Захтев у погледу рока ( извођења радова) Понуђач је у обавези да изврши радове
у року од најдуже 60 дана од дана закљученог уговора и увођења понуђача у посао.
9.4. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
Контрола извођења радова обезбеђује се вршењем стручног назора над извођењем
радова и контролом квалитета извођења радова као и контролом радова при сачињавању
записника о примопредаји радова.
9.5. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
9.6. Увид у објекат
Како би се упознао са локалитетом, приступом и другим условима који су неопходни за
добро извршење посла, пожељно је да заинтересовано лице пре подношења понуде
изврши увид у објекат Наручиоца – у Београду, у улици Карнегијева 2, Oпштина
Палилула. Увид у просторије може се извршити дана 7. 7. 2017. и 10.7.2017. године у
интервалу од 11,30 -13,30 часова.
Представник понуђача који ће вршити увид у просторијe Наручиоца, дужан је да својство
представника понуђача докаже предајом овлашћења представнику Наручиоца.
О извршеном увиду сачињава се Записник, који потписују представник понуђача и
представник Наручиоца. Потписан записник доставља се уз понуду.
Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност,са урачунатим
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се
за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. ЗЈН.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима.
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11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА
Изабрани понуђач је дужан да достави:
а) Меницу за добро извршење посла
Једна бланко соло меница без протеста, као средство финансијског обезбеђења за добро
извршење посла. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично
овлашћење с назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз
меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу-писму.
Бланко соло меницу понуђач предаје Наручиоцу истовремено са потписивањем уговора,
односно најкасније у року од 7 дана од дана обостраног потписивања уговора, и важи
најмање 30 дана дуже од истека рока за извршење уговора. Меница мора бити
регистрована у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, а као доказ
изабрани Понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног
од пословне банке изабраног понуђача.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.

13.
ДОДАТНЕ
ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца или
електронске поште на e-mail j.vidovic@archives.org.rs 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.3-10/6/2017.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
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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.и то:
- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или
понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од
друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна
дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.

15. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА
16. 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
17. 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.
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18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 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.

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице
које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама
овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту:
Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на email: office@archives.org.rs, факсом на број 011/3370-246 или препорученом пошиљком са
повратницом на адресу наручиоца.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за
заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет
страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда,
без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63.
став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац
исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека
рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка
јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од
дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење 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.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
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1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
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 на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за
пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;
(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: ЗЗП; Aрхив Србије; јавна набавка ЈН бр. 3-10/6/2017
(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, или
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, или
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), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе
из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са
ЗЈН и другим прописом.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
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