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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), 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 ЈНМВ 54/2019, број одлуке 0101-1527/2 од 26.11.2019. године и 

Решења о образовању комисије за реализацију јавне набавке број ЈНМВ 54./2019, број 

Решења 0101- 1527/3 од 26.11.2019. године, припремљена је: 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Народна библиотека Србије 

Адреса: Скерлићева 1, Београд 

Општина: Врачар 

ПИБ: 102187749 

Матични број: 07010044 

Текући рачун: 840-1620-21 

Назив банке: Управа за трезор  (Буџет Републике Србије) 

Шифра делатности: 91.01  

Интернет страница: www.nb.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. 

 

На ову јавну набавку ће се примењивати:    

 

- Закон о буџету Републике Србије 

- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 

- Закон о општем управном поступку у делу који није регулисан Законом о  

   јавним набавкама 

- Закон о облигационим односима   након закључења уговора о јавној набавци  

- Закон о заштити од пожара 

- Закон о безбедности и здрављу на раду   

 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број ЈНМВ  54 /2019 су услуге-одржавањa ПП система  

Наручиоца. 

 

Предмет јавне набавке обликован је по партијама и то: 

 

Партија I.  
Одржавање система са функционалним испитивањем стабилне инсталације  за дојаву 

пожара са резервним деловима и пратећом опремом (произвођач Ziton – Енглеска или 

одговарајући)  и ажурирање постојећег апликативног софтвера Maestro. 
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Партија  II.  

Одржавање ПП система (сервисирање ПП апарата, стабилног система за гашење 

пожара C02 (стар близу 50 година који покрива простор за гашење 12500м2) и 

Novec1230, хидрантске мреже, противпаничне расвете, ПП клапни, система 

одимљавања и  ПП врата) са резервним деловима  и пратећом опремом. 

ПП апарати су превозни и преносни типа S,CO2,H.. 

 

 
 

4. Није у питању резервисана јавна набавка 

 

5. Контакт (лице или служба)  
Лице (или служба) за контакт:  Летица Роквић и Јелена Aтанасковић 

Е - mail адреса:   letica@nb.rs и  jelena.atanaskovic@nb.rs. 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. ЈНМВ 54/2019 је одржавањa  ПП система. 

Број предметне јавне набавке из плана јавних набавки: 1.2.10.  

 

Ознака из општег речника набавке: 

50700000 – услуге поправке и одржавања инсталација у зградама 

 

2. Јавна набавка се реализује као јавна набавка мале вредности. 

    

Набавка је  обликована по партијама и то: 

 

Партија I.  
Одржавање система са функционалним испитивањем стабилне инсталације  за дојаву 

пожара са резервним деловима и пратећом опремом (произвођач Ziton – Енглеска или 

одговарајући  )  и ажурирање постојећег апликативног софтвера Maestro. 

 

Партија  II.  

 

Одржавање ПП система (сервисирање пп апарата, стабилног система за гашење пожара 

C02 (стар близу 50 година који покрива простор за гашење 12500м2)) и  Novec1230, 

хидрантске мреже, противпаничне расвете, пп клапни, система одимљавања и  пп 

врата) са резервним деловима  и пратећом опремом. 

ПП апарати су превозни и преносни типа S,CO2,H 
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III  ВРСТА, КВАЛИТЕТ И ОПИС УСЛУГЕ 

 

 

3.1  ВРСТА  УСЛУГЕ 

Услуга одржавања  ПП система. 

 

3.2. КВАЛИТЕТ 

У складу са захтевима из техничке спецификације. 

 

3.3.РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГЕ: 

Услуга се врши сукцесивно, према потребама Наручиоца у периоду од 12 месеци од 

дана закључења уговора. 

 

3.4.МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: 

Народна библиотека Србије, Београд, Скерлићева бр.1  

 

3.5. OПИС УСЛУГЕ 

Народна библиотека Србије сврстана је у другу категорију угрожености од пожара- 

објекти са повећаним ризиком од избијања пожара.  

Такође, у објекту  Народне библиотеке Србије утврђен је и потврђен од стране Управе 

за ванредне ситуације највиши степен отпорности према пожару класе 5 (СОП 5), 

јер у објекту библиотеке свакодневно борави преко 1000 корисника и запослених. У 

складу са тим систем противпожарне заштите је подигнут на највиши ниво , 

целокупан систем се мора редовно  сервисирати и то од стране овлашћених установа. 

 

 У Народној библиотеци Србије инсталиран је аналогно-адресибилни систем дојаве 

пожара који пружа огромне функционалне могућности. Систем аутоматске дојаве 

пожара је у складу са специфичношћу објекта као и степеном заштите који се жели 

постићи.  

У ту сврху је формирана мрежа централа са 4 интегрисане самосталне централе 

(ZITON Енглеска)., које чине комплексни систем за алармну дојаву, координирану 

евакуацију и функционална извршна дејства. Порет тога инсталиран је систем са 
две конвенционалне дојавне централе FEXP  са модулима (покрива се простор 

археографског трезора и фототеке)  

Путем графичког дисплеја, координирају се активности свих централа у мрежи. 

Дисплеј и контролне функције су потпуно програмибилне и аларми и догађаји 

укључујући зоне, локације и поруке могу се програмирати да се прикажу са било које 

централе у мрежи на било којој другој централи у мрежи. Уз то, мапа аларма је 

доступна целој мрежи, и аларми са било које централе се могу програмирати да 

активирају сирене и излазе на било којој другој централи. Једна или више централа 

може бити проглашена главном и може приказивати статус комплетног система. Главна 

централа је повезана са персоналним рачунаром на коме је инсталиран апликативни 

графички софтвер, Maestro. Тиме је формиран централни надзор система 

противпожарне заштите. Графички монитор на рачунару такође показује статус свих 

централа у мрежи и омогућава даљинско извршавање контролних функција. 

Извршна дејства се одвијају на основу алармног плана који се базира на програмским 

могућностима централе. 
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Сви аларми се третирају као аутоматски ( од стране аутоматског јављача ) и као ручни 

(од стране ручног јављача пожара). Аутоматски аларм се прослеђује са временском 

задршком, док се ручни аларм прослеђује непосредно ка извршним уређајима. Трајање 

временске задршке аларма се подешава програмски. Систем дојаве пожара може да 

функционише у режиму ДАН или режиму НОЋ. Ови режими се непосредно односе на 

присуство људи током дана у штићеном простору као и на присуство оператера на 

централама. 

Извршна дејства обухватају алармне сирене, противпожарне клапне које су груписане у 

групе којим се управља извршним дејствима централе (релејним излазима у складу са 

алармним планом). Повезивање је изведено путем адресибилних линијских релејних 

излаза, који су лоцирани у орману термотехничких инсталација. Централе управљају 

мрежом адресибилних модула-контролера за управљање гашењем у објекту. Гашење се 

обавља стабилним системима за гашење.   

Комплетан објекат је опремљен аутоматским и ручним детекторима за откривање и 

сигнализацију пожара адресабилног система дојаве (ZITON Енглеска).  
Аналогни адресибилни сензори поседују подешљиву осетљивост, верификацију аларма 

и предаларма, и обезбеђују рано упозоравање без лажних аларма. Аналогним оптичким 

детекторима дима се може мењати осетљивост у складу са амбијенталним условима и 

радним временом. 

Инсталација је изведена двопаричним кабловима који су везани у петљу тако да 

пројектована петља почиње и завршава на дојавној централи. Имајући у виду против 

пожарне захтеве примењени су инсталациони каблови типа ЈХ(Ст)Х 2x2x0.8 мм. 

Централе дојаве пожара са персоналним рачунаром за мониторинг и управљање 

системом и резервним напајањем (УПС), смештене у просторији портира на улазу. 

Обезбеђено је непрекидно дежурство оператера на систему дојаве пожара. 

Персонални рачунар поседује резервни извор напајања (УПС) са аутономијом рада од 2 

- 3,5 х у случају нестанка мрежног напајања. УПС је снаге од 760ВА и пројективана 

аутономија је обезбеђена коришћењем суве оловне батерије од 12В, капацитета 42 Ах.  

 

Основне карактеристике адресибилног система: 

- сваки јављач има сопствену адресу, тако да се добија прецизна идентификација места 

аларма, 

- напајање и комуникација се врше по истој двожилној линији – петљи, 

- могуће је повезати до 127 адреса на једну линију – петљу, 

- могуће је произвољно груписање адреса у тзв. зоне, 

- поузданост је повећана приступом и са друге стране петље, 

- кратак спој и прекид на линији јављача се идентификују као квар 

Извршава се тестирање сензора, извештај о статусу и контаминацији сензора, 

тестирање зона и сирена. 

Графички апликативни софтвер омогућава:  

- вишеструки графички преглед догађаја(аларма) са детаљним информацијама, 

- алармну листу, 

- листу свих уређаја, 

- операторске инструкције које су специфичне за сваки аларм и кориснички су 

дефинисане, 

- статус централа који приказује стање свих централа у мрежи и омогућава слање 

команди ка централама, 
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- емулацију централе која представља графичку репрезентацију предње маске сваке 

централе која је приказана на екрану и која допушта емулацију у реалном времену свих 

функција централе, 

- алармни штампани извештаји, 

- штампање алармне мапе, 

- контрола извршних дејстава, 

- дефинисање операторске акције, 

- архива догађаја, 

- свеобухватни извештај, 

- одржавање система, 

- “back up ” података. 

 

Систем одимљавања 

 

Главна читаоница подељена је у два димна сектора , западни чија је површина  1440 м2 

и источни чија је површина 925 м2. Функција система  за одимљавање  је да обезбеди 

одвођење дима  и топлоте у раној фази пожара , те да тако омогући сигурну евакуацију 

људи који бораве у објекту. У западном и источном делу главне читаонице користи се 

први ред плафонских лантерни  јер су најближи усисном каналу вентилатора за 

одимљавање који је смештен у тавански простор. На лантерне се монтирају атестирани  

покретачи за отварање прозора , произвођач D+H Mechatronic AG , Немачка. Цео 

први ред лантерни се отвара како би се дим што пре евакуисао.  Покретачи су повезани 

на јављаче пожара и дима , и преко своје сопствене централе , аутоматски отварају 

лантерне , покрећу се вентилатори и отварају врата за улаз свежег ваздуха.  

Вентилатори су марке Gebhart, Немачка, тип REM 17-0800-400. Стартовање мотора 

вентилатора је директно.  Процесом одимљавања мора се и надокнадити ваздух који 

треба да уђе у простор   који се одимљава. Надокнада свежег ваздуха  за процес 

одимљавања  обавља се преко  стаклених врата на терасама хола читаонице и унутар 

саме читаонице.  

 

Стабилни систем гашења C02  (стар око 50 година)-  систем од 148 боца са  79 kg  и 

59 kg, гаса по боци, покрива површину од 12.500 м2 депоа књига са 3 зоне гашења. 

Садржај боца се константно контролише помоћу аутоматских вага  на којима боце 

стоје. У сваком штићеном простору    налази се  одговарајући број детектора  и CO2 

млазница. 

 

Стабилни систем гашења Novec 1230  

 

У просторијама  фототеке и трезора  инсталиран је систем за гашење Novec 1230. 

Управљање гашењем пожара у овим просторијама изведено је преко адресибилних 

централних јединица за гашење пожара GCU. Системом за гашење су обухваћене две 

зоне у штићеном простору. Инсталиран је посебан конвенционални систем  који 

управља у целости са системом за аутоматску дојаву и гашење пожара гасом Novec 

1230. Сваки од конвенционалних система састоји се од :  дојавне централе, аутоматских 

детектора, ручних тастера за активирање и блокаду гашења, елемената за алармирање, 

као и аутоматског система за гашење пожара гасом Novec 1230. Активирање гашења је 

аутоматско, преко аутоматских детектора пожара са двозонском зависношћу или преко 
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ручног прекидача за активирање гашења, уз могућност активирања на самим боцама са 

гасом из сваке просторије посебно. 

 

ПП Клапне 

 

Приликом проласка  канала за климатизацију и отпадни ваздух , као и канала којима се 

транспортује рециркулациони ваздух  уграђене су противпожарне клапне , са моторним 

покретачима , са могућношћу ручног тестирања.  Све клапне имају индикацију на 

електро орману, као и тест операцију. Приликом дојаве пожара из пп централе , обарају 

се све пп клапне и заустављају вентилатори. Тако се спречава евентуално ширење 

пожара кроз канале или поспешивање пожара удувавањем свежег ваздуха у просторе , 

те ширење пожара кроз канале до комора и обратно.   

 

Мобилна противпожарна опрема    

 

Мобилна противпожарна опрема представља основну стандардизовану ватрогасну 

опрему која служи за гашење почетних пожара. У Народној библиотеци  Србије  

постављени су апарати S-6, S-9 ( Ватроспрем и Червинка) , CO2  ( Ватроспрем и 

Червинка), апарати за гашење прахом и угљен диоксиодом. 

 

Из наведеног произилази  да је у Народној библиотеци Србије инсталиран 

озбиљан и квалитетан пп систем који захтева адекватно и законом прописано 

одржавање. 
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 IV ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА – ПАРТИЈА I 

 
Одржавање система са функционалним испитивањем стабилне инсталације  за 

дојаву пожара са резервним деловима и пратећом опремом (произвођач Ziton – 

Енглеска или одговарајући )  и ажурирање постојећег апликативног софтвера 

Maestro. 

 

1. Редовно одржавање са функционалним испитивањем стабилне инсталације за 

дојаву пожара подразумева комплетно уграђену опрему (аутоматски и ручни 

детектори-око 1000 ком) са адресибилним системом дојаве  (4 пп централе, 16 

петљи, Ziton, Енглеска   ) и адресибилним модулима (4) за управљање гашењем 

као и две конвенционалне дојавне централе FEXP  са модулима . У цену 

урачунати преглед,радове и израду извештаја на двомесечном, 

шестомесечном и годишњем нивоу. 
 

       Укупна вредност на годишњем нивоу  без ПДВ-а: .......................... динара             

    

2.  Радови на ажурирању постојећег апликативног графичког софтвера Maestro, 

ажурирање база података  елементима система дојаве пожара-(четири 

адресибилне централе, 16 петљи и око 1000 елемената-адреса које треба 

ажурирати), одржавање софтвера на месечном нивоу и по позиву корисника, 

израда извештаја. 

       Укупна вредност на годишњем нивоу  без ПДВ-а: .......................... динара 

 

3.Резервни делови  и опрема  (у цену  урачунати демонтажу старе  и набавку 

и монтажу нове опреме) 

 

 3a.   Главна плоча ``ZP3-MB2C-230V-4L  4 loop ZP3 motherboard`` на шасији, 

произвођач   ZITON или одговарајући  -  комада 1 

 

   Јединична цена по комаду без ПДВ-а: ............ ........... динара 

        Укупна вредност    без ПДВ-а: ................................... динара 
 

 

3б.  Плоча дисплеја на централи ``ZP3-DB1 Display board``,  произвођача 

  ZITON,  или одговарајући - комада 1  

 

Јединична цена по комаду без ПДВ-а: ........................ динара 

Укупна вредност  без ПДВ-а: …................................. динара 

 

 

3ц.   Оптички детектор дима ZP 730,  произвођача ZITON`или одговарајући  са 

подножјем -  комада 2 

 
Јединична цена по комаду без ПДВ-а: ..................... динара 

Укупна вредност  без ПДВ-а: .................................. динара 
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3д.   Ручни адресибилни јављач  пожара ``ZP 785 произвођача ZITON или 
одговарајући са кућиштем ИП-54 - комада 2 

 
Јединична цена по комаду без ПДВ-а: ..................... динара 

Укупна вредност  без ПДВ-а: .................................. динара 
 

 

3е. Aдресибилни  релејни интерфејс ZP A50-E2 произвођача     ZITON 

или одговарајући  са кућиштем IP 54- комада 1 

 Јединична цена по комаду без ПДВ-а: ..................... динара 

Укупна вредност  без ПДВ-а: .................................. динара 

 

          3ф.   Aдресибилни  изолатор ZP A60-E2,  произвођача  ZITON, или  

         одговарајући   - комада 1 
 
Јединична цена по комаду без ПДВ-а: ..................... динара 

Укупна вредност  без ПДВ-а: .................................. динара 

   

3г.   Кутија са напајањем за алармни систем и резервном батеријом, 
 

              24V, 5A –комада  1 
 
Јединична цена по комаду без ПДВ-а: ..................... динара 

Укупна вредност  без ПДВ-а: .................................. динара 

 

          3х.  Aдресибилна  алармна сирена ZP755R-2R  Room sounder c/w 

                 cover, red (90dBA),  са базом, произвођача  ZITON или  

                одговарајући  са кућиштем IP 54- комада 1 

 
Јединична цена по комаду без ПДВ-а: ...................... динара 

Укупна вредност  без ПДВ-а: .................................. динара 

 

  3и.   Конвенционална алармна сирена са бљескалицом,  AS366, 

          ``Sounder/Beacon, Multi Tone, Shallow base`` , произвођача   

      ZITON  или одговарајући - комада 1 
 
Јединична цена по комаду без ПДВ-а: ...................... динара 

Укупна вредност  без ПДВ-а: .................................. динара 

 

        3ј. Акумулаторске батерије, за пп централе, суве ,оловне, 12 V, 18Ah  

– комада 8    
 
 Јединична цена по комаду без ПДВ-а: ...................... динара 

             Укупна вредност  без ПДВ-а: .................................. динара 
 

        4. Вредност норма сата  за непредвиђене радове (норма сат подразумева 

            један радни сат, једног сервисера ). У укупну вредност урачунато 

           30 норма сати.  

 
           Вредност норма сата без ПДВ-а: ..................... динара 
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Укупна вредност  без ПДВ-а: .................................. динара 
 
 
 
 

УКУПНА ВРЕДНОСТ  УСЛУГА И ОПРЕМЕ ( позиције од 1-4) 

 без  ПДВ-а: 

                                                                                             .......................................... динара   
 

            ПДВ (20%) :                                                             ………………………..... динара 

 

            УКУПНА ВРЕДНОСТ  СА УРАЧУНАТИМ  ПДВ-ом :  

                                                                                               ……….......………......… динара 

 

ВАЖНА НАПОМЕНА: 
 

-  За сваки обављени сервис понуђач је у обавези да достави извештај 

-  За сваку испоруку и замену делова  понуђач је у обавези да 

достави записник о извршеним услугама. 
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IV ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА – ПАРТИЈА II 
 

Одржавање ПП система (сервисирање пп апарата, стабилног система за гашење 

пожара C02 и  Novec1230, хидрантске мреже, противпаничне расвете, пп клапни, 

система одимљавања и  пп врата) са резервним деловима  и пратећом опремом 

 

1. Редовно одржавање и сервисирање са функционалним испитивањем стабилног 

система аутомтског гашења пожара помоћу угљен-диоксида систем од 145 боца 

са 80kg, гаса по боци, покрива површину од 12.500 м2 са 3 зоне гашења 

подразумева: проверу окидања електромагнетних окидача, контролу 

напуњености боца, проверу рада подних вага, проверу рада зонских вентила и 

земену заптивних површина на нима, чеповање вентила на свим боцама, 

проходност сајли преко котурача, замена неисправних и дотрајалих делова, 

израду извештаја за шестомесечни и годишњи сервис: 

 

Укупна вредност на годишњем нивоу  без ПДВ-а:..................................... динара 

2. Редовно одржавање и сервиси са функционалним испитивањем стабилног 

система аутомтског гашења пожара помоћу еколошко чистог средства NOVEC 

1230 подразумева: контролу напуњености боца, проверу притиска у боцама 

помоћу контролног нанаометра,проверу рада електромагнета за активирање 

боце, проверу флексибилних црева, продувавање цевне мреже са млазницама и 

израду извештаја за шестомесечни и годишњи сервис: 

 

 Укупна вредност на годишњем нивоу  без ПДВ-а:  .................................  динара 

3. Сервисирање апарата за гашење пожара, свих врста, у складу са 

стандардима и важећим   прописима сваких  шест месеци, уз замену 

неисправних и дотрајалих делова. 

 

За 235  ком. Апарата S               Јединична цена без ПДВ-а:................... динара 

                                         Укупна вредност без ПДВ-а: .............................. динара                                      

За 4 ком. Апарата HL                Јединична цена без ПДВ-а:................... динара 

                                         Укупна вредност без ПДВ-а: .............................. динара     

За 72 ком. Апарата CO2            Јединична цена без ПДВ-а:................... динара 

                                         Укупна вредност без ПДВ-а: .............................. динара                   

 

      Под редовним сервисом и контролом ПП средстава подразумева се  

      оспособљавање за гашење пожара са заменом оштећених или неисправних   

      делова. 

      У цену урачунати два шестомесечна сервиса  апарата (уговор се закључује на  

      годину дана ) и израду одговарајућих извештаја. 

       

       Укупна вредност сервисирања на годишњем нивоу без ПДВ-а: 

                                          

                                                                                        .............................................. динара 
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4. Техничка контрола хидрантске мреже обухвата: 

 

Мерење притиска и протока у хидрантској мрежи ( врши се сваких шест 

месеци), подразумева: испитивањее свих хидраната,  чишћење и ремонт 

хидрантских вентила са заменом заптивних површина као и осталих 

неисправних и дотрајалих делова хидраната. 

     У цену урачунати два шестомесечна сервиса   (уговор се закључује на  

      годину дана ) и израду одговарајућих извештаја. У цену урачунати преглед и 

годишњи   извештај о испитивању хидрантских црева. 

 

 

     - За 42 ком. Хидраната зидних,    Јединична цена без ПДВ-а:................... динара 

                                          Укупна вредност без ПДВ-а: ................................ динара 

     - За 10 ком, Хидраната спољних, Једиична цена без ПДВ-а:.................... динара 

                                          Укупна вредност без ПДВ-а: ................................ динара 

     - Стручни налаз о извршеном мерењу  

                                          Укупна вредност без ПДВ-а: ................................ динара      

                 

      Укупна вредност на годишњем нивоу  без ПДВ-а:.......................................... динара 

 

 

 

5. Редовна контрола противпаничне расвете у целом објекту (врши се свака два 

месеца) и израда одговарајућих извештаја. 

    Укупна вредност на годишњем нивоу  без ПДВ-а:............................................ динара 

 

 

6. Редовно вршење контроле исправности клапни отпорних на пожар са вођењем 

редовне евиденције и израда извештаја ( свака 2  месеца  - 30 клапни )  

  

 Укупна вредност на годишњем нивоу без ПДВ а............................................... 

динара 

 

 

 

7. Редовна контрола система одимљавања у корисничком делу библиотеке, 

испитивање свих елемената система и израда извештаја (врши се свака два 

месеца)  

Укупна вредност на годишњем нивоу  без ПДВ-а:.......................................  динара 

8  Редовна контрола противпожаних и противдимних  врата у објекту библиотеке 

(40 комада), фино подешавање врата, паник летви,механизма за самозатварање 

врата  и израда извештаја (врши се свака два месеца)  
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Укупна вредност на годишњем нивоу  без ПДВ-а:.......................................  динара 

9. Демонтажа и монтажа боца ЦО2 -80 литара са свим припадајућим елементима 

(подне ваге, део цевовода, електро део......) у депоима књига (стабилни систем 

гашења) - 8 комада 

                                                     Јединична цена без ПДВ-а:.................... динара 

                                              Укупна вредност   без ПДВ-а:............................ динара 

10.    Резервни делови и опрема стабилних система (у цену урачунати демонтажу 

старе и набавку и монтажу нове опреме) 

 Стабилан систем за гашење пожара CO2  

- Подна вага за  CO2 – комада 5 

Јединична цена без ПДВ-а:................................................................ динара 

Укупна вредност   без ПДВ-а:......................................................................... динара 

 

- Црево високо притисно за CO2 –комада 10 

 Јединична цена без ПДВ-а:.............................................................. динара 

Укупна вредност   без ПДВ-а:....................................................................... динара 

 

Стабилан систем за гашење пожара NOVEC 1230 

- Манометар 42 бара  -  комада 1 

 Јединична цена без ПДВ-а:............................................................. динара 

Укупна вредност   без ПДВ-а:.................................................................... динара 

 

- Средство за гашење Новец 1230 у кг...................50 кг 

    

     Укупна вредност   без ПДВ-а:...................................................................... динара 

11.    Резервни делови и опрема (у цену урачунати демонтажу старе и набавку и 

монтажу нове опреме) 

 Предвиђени резервни делови ПП апарата  

Р.б Назив резервних делова ЈМ Количина  Цена по ЈМ Укупна 

вредност 

1. Капа апарата С-6,9 ком 8    

2. Прах за пуњење апарата АБЦ кг 185    

3. Точак фи 360 са металном фелном ком 2    

4. Точак фи 200 са металном фелном ком 8    

5. Бочица апарата С-6 ком 5    

6. Бочица апарата С-9 ком 12    
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7. Вентил Цо2 Руше ком 7    

8. Гумено црево С-6,9 ком 255    

9. Гумено црево Цо2-5 ком 2    

10 Гумено црево Цо2-10 ком 38    

11. Гумено црево С-50,100 ком 2    

12. Угљен диоксид (Цо2 гас) кг 450    

13. Успонска цев С-6 ком 3    

14. Успонска цев С-9 ком 246    

15. Млазница С-6,9 ком 42    

16. Млазница Цо2-5,10 ком 12    

17. Млазница С-50,100 ком 2    

18. Носач бочице С-6,9 ком 4    

19. Ручица комплет за Цо2-5 ком 10    

20. Осигурач С-6,9 ком 21    

21. Удрана игла С-6,9 ком 211    

22. Гас ФЕ36 кг 12    

 

Укупна вредност резервних делова пп апарата   без ПДВ-а .................................. динара 

 

Предвиђени резервни делови хидрантске мреже  

 

Р.б Назив резервних делова ЈМ Количина Цена по ЈМ Укупна 

вредност 

1. Стабилна спојка фи 52 ком 6   

2. Потисна спојка фи 52 пар 3   

3. Слепа спојка фи 52 ком 7   

4. Стабилна спојка фи 52 спољни навој ком 2   

5. Стабилна спојка фи 75 ком        4   

6. Потисна спојка фи 75 пар 2   

7. Слепа спојка фи 75 ком 2   

8. Стабилна спојка фи 75 спољни навој ком 2   

9. Млазница фи 52 обична Ал ком 5   
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10 Млазница фи 52 са вентилом ком 2   

11. Коси вентил месингани фи 52 ком 12   

12. Хидрантски наставак Б/2Ц ком 1   

13. Црево тревира фи 52 са спојкама Л15м ком 30   

14. Кључ АБЦ ком 1   

15. Кључ Ц ком         2   

16. Кључ Т са уметком ком 2   

17. Кључ за надземни хидрант  ком 2   

18. Точкић вентила  ком       10   

19. Хидрантски ормарић зидни ком         5   

20 Хирантски орман једнокрилни празан ком         5   

21 Хидрантски орман двокрилни празан ком         5   

 

Укупна вредност резервних делова хидрантске мреже  без ПДВ-а:........................ динара 

Предвиђени резервни делови ПП клапни  

- Уложак термо осигурача.........................................комада 1 

 Јединична цена без ПДВ-а:................................................................... динара 

Укупна вредност   без ПДВ-а:............................................................................ динара 

 

- Електромотор БЛФ-230-Т.........................................комада 2 

 Јединична цена без ПДВ-а:................................................................... динара 

Укупна вредност   без ПДВ-а:........................................................................... динара 

 

Предвиђени резервни делови система одимљавања   

- Електропокретач за зупчасту летву - комада 1 

 Јединична цена без ПДВ-а:................................................................... динара 

Укупна вредност   без ПДВ-а:............................................................................ динара 

 

- Летва зупчаста- комада 1 

 

 Јединична цена без ПДВ-а:................................................................... динара 

Укупна вредност   без ПДВ-а:............................................................................ динара 
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- Модул групни ГЕ 628 В- комада 1 

 

 Јединична цена без ПДВ-а:................................................................... динара 

Укупна вредност   без ПДВ-а:............................................................................ динара 

 

- Модул линијски ЛЕ 513- комада 1 

 

 Јединична цена без ПДВ-а:................................................................... динара 

Укупна вредност   без ПДВ-а:.............................................................................динара 

 

 

- Електропокретач ланчани за врата ДДС500- комада 1 

 

 Јединична цена без ПДВ-а:................................................................... динара 

Укупна вредност   без ПДВ-а:............................................................................ динара 

 

 

- Конзола за ДДС- комада 1 

 

 Јединична цена без ПДВ-а:................................................................... динара 

Укупна вредност   без ПДВ-а:............................................................................ динара 

 

- Ручни јављач одимљавања РТ45 ЛТ- комада 1 

 

 Јединична цена без ПДВ-а:................................................................... динара 

Укупна вредност   без ПДВ-а:............................................................................ динара 

 

- Батерија стационарна оловна 12V/7-2Аh 

 Јединична цена без ПДВ-а:................................................................... динара 

Укупна вредност   без ПДВ-а:............................................................................ динара 

 

Предвиђени резервни делови ПП врата  (цену дати по комаду) 

- Пнеуматски затварач- комада 1 

 Јединична цена без ПДВ-а:................................................................... динара 

Укупна вредност   без ПДВ-а:............................................................................ динара 

 

- Експазиона трака- комада 1 

 Јединична цена без ПДВ-а:................................................................... динара 

Укупна вредност   без ПДВ-а:............................................................................ динара 

 

- Брава са цилиндром- комада 3 
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 Јединична цена без ПДВ-а:................................................................... динара 

Укупна вредност   без ПДВ-а:............................................................................ динара 

 

Предвиђени резервни делови ПП расвете 

 

    - Паник светиљка ЛЕД (батерија,ел.склоп)....................................комплет 30 

 Јединична цена без ПДВ-а:................................................................... динара 

Укупна вредност   без ПДВ-а:............................................................................ динара 

 

 

12. Вредност норма сата за непредвиђене радове (норма сат подразумева један радни 

сат једног сервисера ). У укупну вредност урачунато 30 норма сати.  

 
Вредност норма сата без ПДВ-а: ......................................................................... динара 

Укупна вредност  без ПДВ-а: .......................................................................... динара 

 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ  (позиције 1-12)  без  ПДВ-а: ............................................динара 

 

ПДВ (20%) :                                                                    …………………………... динара 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ СА УРАЧУНАТИМ  ПДВ-ом :  ………………………… динара 

 

ВАЖНА НАПОМЕНА: 

 

- За сваки обављени сервис понуђач је у обавези да достави извештај 

- За сваку испоруку и замену делова  понуђач је у обавези да достави 

записник о извршеним услугама. 
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V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
5.1.    УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75  

           ЗАКОНА 

 

 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. 

ст. 1. тач. 2) Закона); 

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 

њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке ако је таква предвиђена посебним прописом (чл. 

75. ст. 1. тач. 5) Закона., односно да има одговарајуће  решење издато 

од стране  МУП Републике Србије (Решење се доставља за Партију I 

и Партију II).  

6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 

гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. 

Закона). 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 

Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) 

до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће 

понуђач извршити преко подизвођача, док додатне услове испуњавају заједно. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, 

мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а 

додатне услове испуњавају заједно.  

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе 

понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 

испуњеност тог услова.  

 

5.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и 

то:  
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Партија I  

 

1) Да располаже неопходним пословним  капацитетом 

1.1. да је Понуђач  овлашћени сервисер и дистрибутер добара која су предмет 

јавне набавке (систем аутоматске дојаве пожара Ziton, Eнглеска или 

одговарајући), 

1.2. да Понуђач поседује важећу лиценцу МУП РС за обављање послова 

извођења стабилних система дојаве пожара. 

1.3.  да Понуђач поседује потврду Акредитационог тела Србије о поднешеној 

пријави за акредитацију за обављање послова контролисања инсталација и 

уређаја посебних система за дојаву и гашење пожара. 

 

          2) Да располаже неопходним техничким капацитетом 
2.1. да поседује или по другом основу користи најмање два регистрована возила 

за вршење услуге која је предмет набавке, 

 

3) Да располаже неопходним кадровским  капацитетом 
3.1. да Понуђач има у радно ангажована  најмање два инжењера са важећом 

лиценцом МУП РС за пројектовање и извођење посебних система и мера 

заштите од пожара, као и да Понуђач има радно ангажованог  најмање једног 

инжењера са важећом лиценцом 453 без обзира на начин ангажовања (уговор о 

раду, уговор о делу, уговор о привременим и повременим пословима или било 

који уговор који доказује начин ангажовања запосленог) – одговорни извођач 

радова телекомуникационих мрежа и система, као и најмање два сервисера. 

Инжењери и сервисери морају имати  положен стручни испит из области заштите 

од пожара . 

 

Партија II 

 

         1) Да располаже неопходним пословним  капацитетом 

   1.1. Да је Понуђач  обучен за сервисирање и одржавање од стране  произвођача      

(који су наведени у техничкој спецификацији) или овлашћеног дистрибутера  пп 

апаратa типа S  , CO2 и система одимљавања   

   1.2.  Да Понуђач поседује решење МУП-а, сектора за ванредне ситуације за 

контролно испитивање и сервисирање ручних и превозних апарата за гашење 

пожара и мерење притиска и проточног капацитета воде у хидрантској мрежи 

   1.3.   Да Понуђач поседује решење МУП-а, сектора за ванредне ситуације за 

извођење стабилних система за гашење  пожара. 

  1.4.    Да Понуђач буде акредитован од стране АТС-а за послове контролисања 

инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система који су 

предмет јавне набавке или да поседује потврду од АТС-а да је правно лице у 

поступку акредитације. 

    

          2) Да располаже неопходним техничким капацитетом 
2.1. да поседује у власништву или по другом основу користи најмање два 

регистрована возила за вршење услуге одржавања која је предмет набавке, 
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3) Да располаже неопходним кадровским  капацитетом 

3.1. да Понуђач има  радно ангажованог  (уговор о раду, уговор о делу, уговор о 

привременим и повременим пословима или било који уговор који доказује начин 

ангажовања запосленог) најмање једног инжењера са важећом лиценцом 430 – 

одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне 

технике,  најмање једног инжењера са важећом лиценцом  453 - одговорни 

извођач радова телекомуникационих мрежа и система,  као и најмање четири 

сервисера.  Инжењер и сервисери морају имати  положен стручни испит из 

области заштите од пожара. 

3.2. Да Понуђач има радно ангажованог  (уговор о раду, уговор о делу, уговор о 

привременим и повременим пословима или било који уговор који доказује начин 

ангажовања запосленог) најмање једног инжењера који поседује лиценцу за 

израду главног пројекта заштите од пожара за делатност А. Најмање једно лице 

које има лиценцу за пројектовање и извођење за делатност Б1 машинске или 

грађевинске научне области, најмање једно лице које има лиценцу за 

пројектовање и извођење за делатност Б1 електротехничке научне области. 

Нјмање једно лице које има лиценцу за пројектовање и извођење за делатност Б6 

машинске научне области, најмање једно лице које има лиценцу за  пројектовање 

и извођење за делатност Б6 електротехничке научне области. А све у складу са 

чалновима  4.5. 7. и 9.  Правилника о посебним условима које морају испуњавати 

правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања 

инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система („Сл. 

гласник РС“, бр 52/15 и 59/16). 
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5.2.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
  

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу 

са чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Oбразац изјаве 

понуђача, дат је у поглављу V. одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из 

члана 75. Закона (став 1. тачка 1-4) , дефинисане овом конкурсном документацијом. 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 

заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

 

Испуњеност услова из члана 75.став 1. тачка 5. понуђач доказује достављањем важећег 

Решења које издаје МУП Републике Србије (Решење се доставља за Партију I и 

Партију II).  

  

Испуњеност услова из члана 75. став 2.  понуђач доказује Изјавом  (Образац изјаве, дат 

је на Обрасцу IX). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача 

и оверена печатом.  

Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 

заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из члана 

76. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 

Партија I  

 

1) Да располаже неопходним пословним  капацитетом 

1.1. да је Понуђач  овлашћени сервисер и дистрибутер добара која су предмет 

јавне набавке (систем аутоматске дојаве пожара Ziton, Eнглеска или 

одговарајући) 

Доказ: 

           Потврда произвођача да је понуђач овлашћен за испоруку  опреме  која је  

           предмет   јавне набавке и обучен   за  инсталирање и одржавање система  

           или уговор са  овлашћеним дистрибутером (оригинал или фотокопија). 

 

1.2. да Понуђач поседује важећу лиценцу МУП РС за обављање послова 

извођења стабилних система дојаве пожара. 

Доказ: 

Фотокопија лиценце 

 

1.3.  да Понуђач поседује потврду Акредитационог тела Србије о поднешеној 

пријави за акредитацију за обављање послова контролисања инсталација и 

уређаја посебних система за дојаву и гашење пожара. 

Доказ: Фотокопија потврде 
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2) Да располаже неопходним техничким капацитетом 

2.1. да поседује или по другом основу користи најмање два регистрована возила 

за вршење услуге одржавања која је предмет набавке, 

Доказ: 

  -Фотокопије саобраћајних дозвола регистрованих возила или очитане 

саобраћајне дозволе, а уколико возила нису у својини понуђача и фотокопије 

уговора о закупу, уговора о пословно-техничкој сарадњи  или фотокопије 

уговора о поседовању возила по другом правном основу. 

 

3) Да располаже неопходним кадровским  капацитетом 
3.1. да Понуђач има радно ангажована  најмање два инжењера са важећом 

лиценцом МУП РС за пројектовање и извођење посебних система и мера 

заштите од пожара ка и да Понуђач има радно ангажованог   најмање једног 

инжењера са важећом лиценцом 453 –одговорни извођач радова 

телекомуникационих мрежа и система, као и најмање два сервисера. Инжењер и 

сервисери морају имати  положен стручни испит из области заштите од пожара. 

Доказ: 

 -     Фотокопије  Обрасца МА (Потврда о поднетој пријави, промени и одјави 

на обавезно социјално осигурање), за радно ангажована лица                        

 -  Фотокопија важеће  Лиценце коју издаје Министарство унутрашњих 

послова Републике Србије, као и Фотокопија важеће  Лиценце коју издаје 

Инжењерска комора Србије (за инжењера) и фотокопија Уверења о  

положеном стручном испиту из области заштите од пожара коју издаје 

Министарство унутрашњих послова Републике Србије (за инжењера и 

сервисере).           

 

Партија II 

 

          1) Да располаже неопходним пословним  капацитетом 

1.1. да је Понуђач  обучен за сервисирање и одржавање од стране произвођача 

(који су наведени у техничкој спецификацији) или овлашћеног дистрибутера  

пп апарата типа S ,CO2 и система одимљавања  ) 

            Доказ: 

--Потврда да је Понуђач  обучен за сервисирање и одржавање од стране 

произвођача ( који су наведени у техничкој спецификацији) или Уговор са 

овлашћеним дистрибутером добара  ( пп апарати типа S  и CO2 и система 

одимљавања  ) (оригинал или фотокопија). 

 

1.2.  Да Понуђач поседује решење МУП-а, сектора за ванредне ситуације за 

контролно испитивање и сервисирање ручних и превозних апарата за гашење 

пожара и мерење притиска и проточног капацитета воде у хидрантској мрежи 

            Доказ: 

- Решење МУП-а, сектора за ванредне ситуације да се понуђач овлашћује за 

контролно испитивање и сервисирање ручних и превозних апарата за 

гашење пожара и мерење притиска и проточног капацитета воде у 

хидрантској мрежи. (оригинал или фотокопија). 
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1.2.Да Понуђач поседује решење МУП-а, сектора за ванредне ситуације 

за извођење стабилних система за гашење  пожара. 

          Доказ: 

- Решење МУП-а, сектора за ванредне ситуације да се понуђач овлашћује за 

извођење стабилних система за гашење  пожара. (оригинал или 

фотокопија).  

 

1.4. Да Понуђач буде акредитован од стране АТС-а за послове контролисања 

инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система који су 

предмет јавне набавке или да поседује потврду од АТС-а да је правно лице у 

поступку акредитације. 

Доказ: 

- Потврда од АТС-а да је понуђач аредитован за контролу инсталација и 

уређаја који су предмет јавне набавке или да је у поступку поменуте 

акредитације. (оригинал или фотокопија). 

    

          2) Да располаже неопходним техничким капацитетом 

2.1. да поседује у власништву или по другом основу користи најмање два 

регистрована возила за вршење услуге одржавања која је предмет набавке, 

Доказ: 

- Фотокопије саобраћајних дозвола регистрованих возила или очитане 

саобраћајне дозволе, а уколико возила нису у својини понуђача и фотокопије 

уговора о закупу, уговора о пословно-техничкој сарадњи  или фотокопије 

уговора о поседовању возила по другом правном основу. 

 

3) Да располаже неопходним кадровским  капацитетом 
3.1. да Понуђач има радно ангажованог   најмање једног инжењера са важећом 

лиценцом 430 –одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике, 

процесне и гасне технике, инжењера са важећом лиценцом 453 - одговорни 

извођач радова телекомуникационих мрежа и система,  као и најмање четири 

сервисера. Инжењер и сервисери морају имати  положен стручни испит из 

области заштите од пожара . 

          Доказ: 

-  фотокопијом Обрасца МА (Потврда о поднетој пријави, промени и одјави 

на обавезно социјално осигурање)   за радно ангажована лица                    

 

- фотокопија важећих лиценци коју издаје Инжењерска комора Србије (за 

инжењерe), и фотокопија Уверења о  положеном стручном испиту из 

области заштите од пожара које издаје Министарство унутрашњих 

послова Републике Србије (за инжењерe и   сервисере).      

          

3.2. Да Понуђач има у радно ангажованог (уговор о раду, уговор о делу, уговор о 

привременим и повременим пословима или било који уговор који доказује начин 

ангажовања запосленог) најмање једног инжењера који поседује лиценцу за 

израду главнног пројекта заштите од пожара за делатност А. Најмање једно лице 

које има лиценцу за пројектовање и извођење за делатност Б1 машинске или 

грађевинске научне области, најмање једно лице које има лиценцу за 

пројектовање и извођење за делатност Б1 електротехничке научне области. 
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Нaјмање једно лице које има лиценцу за пројектовaњe  и извођење за делатност 

Б6 машинске научне области, најмање једно лице које има лиценцу за  

пројектовање и извођење за делатност Б6 електротехничке научне области. А све 

у складу са  члановима 4. 5. 7. и 9.  Правилника о посебним условима које морају 

испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова 

контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних 

система („Сл. гласник РС“, бр 52/15 и 59/16). 

          Доказ: 

- фотокопије  Обрасца МА (Потврда о поднетој пријави, промени и одјави на 

обавезно социјално осигурање)   за радно ангажована лица,                

 

- фотокопија важећих лиценци коју издаје Министарство унутрашњих 

послова Републике Србије 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави 

Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V. одељак 3.), 

потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 

понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију 

свих или појединих доказа о испуњености услова. 

 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа. 

 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 

одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и 

да је документује на прописани начин. 
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5.3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу     

 

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _____________________________________________(навести назив понуђача) 

у поступку јавне набавке услуге одржавања  ПП система, број ЈНМВ 54/2019, 

Партија ___________ испуњава услове из чл. 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, односно 

услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре; 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њеној територији). 

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке ако је таква предвиђена посебним прописом (чл. 

75. ст. 1. тач. 5) Закона., односно да има одговарајуће  решење издато 

од стране  МУП Републике Србије (Решење се доставља за Партију I 

и Партију II).  
 

 

Место:_____________                                                                                                                                                                   

Понуђач: 

Датум:_____________                                     М.П.                                                                                                          

_____________________                                    

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

Подизвођач________________________________________(навести назив подизвођача) 

у поступку јавне набавке услуге одржавања  ПП система, број ЈНМВ 54/2019,Партија 

_____________ испуњава све услове из чл. 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, односно 

услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре; 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине 

у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њеној територији). 

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке ако је таква предвиђена посебним прописом (чл. 

75. ст. 1. тач. 5) Закона., односно да има одговарајуће  решење издато 

од стране  МУП Републике Србије (Решење се доставља за Партију I 

и Партију II ) 
 

 

Место:_____________                                                                          Подизвођач: 

Датум:_____________                               М.П.                               _____________________                                                         

 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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     VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
6.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

 Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

6.2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 

се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, број телефона и 

име особе за контакт.  

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 Скерлићева 1, 11000 Београд, Народна библиотека Србије- 

са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку –услуге одржавањa ПП система,  ЈНМВ бр. 

54/2019 Партија ___________ – ’’НЕ ОТВАРАТИ”.  
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

12.12.2019. године до 10 часова.  

Потребно је да сви документи буду повезани траком у целини или  јемствеником и 

запечаћени тако да се не могу накандно убацивати, одстрањивати или 

замењивати појединачни листови или прилози. 

Потребно је да понуђачи доставе искључиво тражену документацију и доказе без 

доказа које Наручилац није захтевао. 

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. 

 

Понуда мора да садржи: 

 Изјаву понуђача о испуњености услова/изјава подизвођача о испуњености 

услова из члана 75. и 76. закона уколико понуђач наступа са подизвођачем. 

 Образац понуде са техничком спецификацијом и структуром цена 

 Модел уговора  

 Образац трошкова припреме понуде (није обавезно) 

 Образац изјаве о независној понуди  

 Образац Изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона 

 Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке (само уколико понуђач наступа са групом понуђача). 

 Менична изјава  
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6.3. ПАРТИЈЕ 

Предметна јавна набавка је обликована по партијама, и то: 

 

Партија I.  

Одржавање система са функционалним испитивањем стабилне инсталације  за дојаву 

пожара са резервним деловима и пратећом опремом (произвођач Ziton – Енглеска или 

одговарајући  )  и ажурирање постојећег апликативног софтвера Maestro. 

 

Партија  II.  

Одржавање ПП система (сервисирање пп апарата, стабилног система за гашење пожара 

C02 и  Novec1230, хидрантске мреже, противпаничне расвете, пп клапни, система 

одимљавања и  пп врата) са резервним деловима  и пратећом опремом. 

 ПП апарати су превозни и преносни, типа S,CO2,H;  

 

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

 

6.5. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ОДНОСНО 

ИНТЕРНЕТ АДРЕСА ГДЕ ЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТУПНА: 

 

-Портал јавних набавки: 

-Интернет страница наручиоца www.nb.rs 

 

6.6. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

Понуду доставити на адресу: Народна библиотека Србије, Скерлићева 1, Београд, 

са назнаком: 

 

’’Понуда за јавну набавку услуге одржавања  ПП система, ЈНМВ број 54/2019, 

Партија __________-НЕ ОТВАРАТИ’’. 

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

12.12.2019. године до 10 часова. 

Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није стигла на адресу 

наручиоца: Народна библиотека Србије, Скерлићева 1, Београд, закључно са   

12.12.2019. године до 10 часова. 

 

6.7. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА 

 

Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, 

дана 12.12.2019. године у 10, часова и 30 минута на адреси наручиоца: Народна 

библиотека Србије-установа културе од националног значаја, Скерлићева 1, Београд, 

сала 105, I спрат, у присуству чланова комисије за предметну јавну набавку. 

 

6.8. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ 

УЧЕСТВОВАТИ У ОТВАРАЊУ ПОНУДА 

 

У поступку отварања понуда могу учествовати овлашћени предстваници понуђача. Пре 

почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће 
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присуствовати поступку отварања понуда дужни су да наручиоцу предају писмена 

овлашћења, на основу којих ће доказати да су овлашћени да присуствују јавном 

отварању понуда. Овлашћења морају бити потписана, заведена и оверена печатом. 

 

6.9. 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 Народна библиотека 

Србије-установа културе од националног значаја, Скерлићева 1, Београд,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку услуге одржавања ПП система, ЈНМВ број 

54/2019 Партија __________–’’НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку услуге  одржавање ПП система, ЈНМВ број 

54/2019 Партија __________ –’’НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку услуге одржавања ПП система, ЈНМВ број 

54/2019–’’ Партија _________НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге одржавања  ПП система, ЈНМВ 

број 54/2019 Партија __________, –’’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. 

 

6.10.  УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 

односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 

понуду са подизвођачем. 

 

 

6.11.  ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

(поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 

набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део 

предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу.  
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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 V конкурсне документације, у складу са упутством како се 

доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља V одељак 3.). 

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. 

 

6.12. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) 

Закона и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 

у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 

испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.) 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 

о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

6.13. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА,  КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 

ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

Плаћање ће се вршити сукцесивно, након извршене сваке појединачне услуге, у року  

од 45 дана од дана службеног пријема рачуна од стране Наручиоца (у складу са 

Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комеријалним трансакцијама). 

Авансно плаћање није дозвољено. 

 

Захтеви у погледу рока, начина и места испоруке: 

Услуга ће се вршити на адреси Народна библиотека Србије, Скерлићева 1, Београд.  

Време за извршење услуге сервиса: услуга се врши сукцесивно, према потребама 

Наручиоца у периоду од 12 месеци од дана закључења уговора. 

Рок за извршење услуге: 1 дан од дана пријема захтева Наручиоца 
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Захтев у погледу рока важења понуде 

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

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 

од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати 

понуду. 

 

6.14. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 

ЦЕНА И ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ  

 

Цена и вредност понуде морају бити исказани 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 укупна вредност без 

пореза на додату вредност. 

Цена је фиксна. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона. 

 

6.15. СРЕДСТВА ФИНАНСИJСKOГ OБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Mеница за добро извршење посла (доставља се за Партију I и Партију II) 

Изабрани понуђач је дужан да достави једну бланко соло меницу без протеста, као 

средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла. Mеница 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%   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 10 дана дуже од истека рока за извршење посла. 

Mеница 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.  

 

6.16. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 

ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 

ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 

ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 

ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 

финансија и привреде. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 

средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 

рада, запошљавања и социјалне политике. 
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6.17. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

6.18. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца 

Народна библиотека Србије-установа културе од националног значаја, Скерлићева 1, 

Београд, путем електронске поште на e-mail: letica@nb.rs и jelena.atanaskovic@nb.rs, 

или факсом на број 011  24-32-028 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, Јавна набавка услуге 

одржавања ПП система, бр. ЈНМВ 54/2019. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 

објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 

20. Закона. 

 

6.19. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА 

И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 

односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 

понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 

омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају неслагања између јединичне цене и на основу ње обрачунате укупне 

вредности, меродавна је јединична цена. 
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Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву.  

 

6.20. 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 извршиће се применом критеријума „најнижа понуђена 

цена“.  

 

6.21. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 

ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 

ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену укупну вредност, као 

најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи  гарантни рок 

за извршено сервисирање односно дужи гарантни рок на уграђене делове, уколико су 

понуђачи понудили исти гарантни рок, као најповољнија понуда биће изабрана понуда 

понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. 

 

6.22. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 

као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац X.). 

  

6.23. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 

ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

6.24. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 

које има интерес за доделу уговора и који је претрпео или могао да претрпи штету због 

поступања наручиоца противно одредбама овог Закона. 

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 подноси на адресу наручиоца: Народна библиотека Србије - 

установа културе од националног значаја, Скерлићева 1, Београд, електронском поштом 

на e-mail: letica@nb.rs jelena.atanaskovic@nb.rs, факсом на број 011/2432-028  или 

препорученом пошиљком са повратницом.  
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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, и на својоj интернет страници  најкасније у року од 2 дана од дана пријема 

захтева за заштиту права. 

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 и уколико је подносилац захтева у 

складу са чланом 63. став 2. Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и 

неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузима 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. Закона или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права 

је 10 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. 

У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку о 

додели уговора и одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној 

набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 

набавке у складу са одредбама члана 150. овог Закона. 

Захтев за заштиту права мора да садржи:  

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 закона;  

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) Закона, 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 
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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 - 60.000,00 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; Народна библиотека Србије – установа културе од националног значаја; 

ЈНMВ 54/2019.  

(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 имајуотворен рачун код Народне банке Србије у складу 

са законом и другим прописом. 

Висина таксе: 

-120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако 

процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара;  

-120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и 

ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара; 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 148. - 159. Закона. 

 

 

 

 

 

6.25.  РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року 

од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 

Закона.  

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 

тачка 5) Закона.  
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6.26.УПОТРЕБА ПЕЧАТА ПРИЛИКОМ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ  

 

У складу сачланом 25. Закона о привредним друштвима (,,Сл.гласник РС“ 

бр.36/2011,99/2011,83/2014-др.закон,5/2015,44/2018,95/2018) а у вези са чланом 9.став 

1.тачка 18.Правилника о обавезним елемемтима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,, Сл. Гласник 

РС“ бр.86/2015 и 41/2019) приликом сачињавања понуде није обавезна употреба печата. 
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VII. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр ______________од __________________ за јавну набавку услуге одржавања 

ПП система, ЈНМВ број  54/2019, за Партију I Одржавање система са 

функционалним испитивањем стабилне инсталације  за дојаву пожара са 

резервним деловима и пратећом опремом (произвођач Ziton – Енглеска или 

одговарајући  и ажурирање постојећег апликативног софтвера Maestro. 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

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 

(ПИБ): 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број 

(ПИБ): 

 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача. 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности НБС  – набавка услуга 

одржавања ПП система,  

бр. ЈНМВ 54/2019 

  41 
  

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број 

(ПИБ): 

 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број 

(ПИБ): 

 

  

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 

 

Набавка услуге одржавања  ПП система, бр. ЈНМВ 54/2019 

  

ПАРТИЈА   I 

Одржавање система са функционалним испитивањем стабилне инсталацијеза 

дојаву пожара са резервним деловима и пратећом опремом ( произвођач Ziton –

Енглеска или одговарајући) и ажурирање постојећег софтвера Maestro 

 

Укупна уговорена вредност без ПДВ-а: _______________________________динара. 

 

Укупна уговорена вредност  са ПДВ-ом:_______________________________динара. 

 

Рок важења понуде:___________________________________________ 

(минимално 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Рок и начин плаћања: сукцесивно, након извршене сваке појединачне услуге у року од 

45 дана од дана службеног пријема рачуна од стране Наручиоца  

Рок за извршење услуге сервиса: 1 дан од дана пријема захтева Наручиоца 

Време извршења услуге сервиса: услуга се врши сукцесивно, према потребама 

Наручиоца у периоду од 12 месеци од дана закључења уговора. 

Гарантни рок за извршено сервисирање износи  _______________ месеци (рок не може 

бити краћи од шест месеци). 

Гарантни рок  на уграђене делове износи__________________ (рок не може бити краћи 

од дванаест месеци). 

 

Саставни део обрасца понуде је техничка спецификација са структуром цене из 

конкурсне документације (приложити уз образац понуде). 

 

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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 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА – ПАРТИЈА I 

СА СТРУКТУРОМ ЦЕНА  
Одржавање система са функционалним испитивањем стабилне инсталације  за 

дојаву пожара са резервним деловима и пратећом опремом (произвођач Ziton – 

Енглеска или одговарајући )  и ажурирање постојећег апликативног софтвера 

Maestro. 

 

1.Редовно одржавање са функционалним испитивањем стабилне инсталације за 

дојаву пожара подразумева комплетно уграђену опрему (аутоматски и ручни 

детектори-око 1000 ком) са адресибилним системом дојаве  (4 пп централе, 16 

петљи, Ziton, Енглеска   ) и адресибилним модулима (4) за управљање гашењем као 

и две конвенционалне дојавне централе FEXP  са модулима . У цену урачунати 

преглед,радове и израду извештаја на двомесечном, шестомесечном и 

годишњем нивоу. 
 

  

       Укупна вредност на годишњем нивоу  без ПДВ-а: .......................... динара             

    

2.  Радови на ажурирању постојећег апликативног графичког софтвера Maestro, 

ажурирање база података  елементима система дојаве пожара-(четири 

адресибилне централе, 16 петљи и око 1000 елемената-адреса које треба 

ажурирати), одржавање софтвера на месечном нивоу и по позиву корисника, 

израда извештаја. 

       Укупна вредност на годишњем нивоу  без ПДВ-а: .......................... динара 

 

3.Резервни делови  и опрема  (у цену  урачунати демонтажу старе  и набавку 

и монтажу нове опреме) 

 

 3a.   Главна плоча ``ZP3-MB2C-230V-4L  4 loop ZP3 motherboard`` на шасији, 

произвођач   ZITON или одговарајући  -  комада 1 

 

   Јединична цена по комаду без ПДВ-а: ............ ........... динара 

        Укупна вредност    без ПДВ-а: ................................... динара 
 

 
 

3б.  Плоча дисплеја на централи ``ZP3-DB1 Display board``,  произвођача 

  ZITON,  или одговарајући - комада 1  

 

Јединична цена по комаду без ПДВ-а: ........................ динара 

Укупна вредност  без ПДВ-а: …................................. динара 

 

 

3ц.   Оптички детектор дима ZP 730,  произвођача ZITON`или одговарајући  са 

подножјем -  комада 2 
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Јединична цена по комаду без ПДВ-а: ..................... динара 

Укупна вредност  без ПДВ-а: .................................. динара 

 

3д.   Ручни адресибилни јављач  пожара ``ZP 785 произвођача ZITON или 
одговарајући са кућиштем ИП-54 - комада 2 

 
Јединична цена по комаду без ПДВ-а: ..................... динара 

Укупна вредност  без ПДВ-а: .................................. динара 
 

 

3е. Aдресибилни  релејни интерфејс ZP A50-E2 произвођача     ZITON 

или одговарајући  са кућиштем IP 54- комада 1 

 Јединична цена по комаду без ПДВ-а: ..................... динара 

Укупна вредност  без ПДВ-а: .................................. динара 

 

          3ф.   Aдресибилни  изолатор ZP A60-E2,  произвођача  ZITON, или  

         одговарајући   - комада 1 
 
Јединична цена по комаду без ПДВ-а: ..................... динара 

Укупна вредност  без ПДВ-а: .................................. динара 

   

3г.   Кутија са напајањем за алармни систем и резервном батеријом, 
 

              24V, 5A –комада  1 
 
Јединична цена по комаду без ПДВ-а: ..................... динара 

Укупна вредност  без ПДВ-а: .................................. динара 

 

          3х.  Aдресибилна  алармна сирена ZP755R-2R  Room sounder c/w 

                 cover, red (90dBA),  са базом, произвођача  ZITON или  

                одговарајући  са кућиштем IP 54- комада 1 

 
Јединична цена по комаду без ПДВ-а: ...................... динара 

Укупна вредност  без ПДВ-а: .................................. динара 

 

  3и.   Конвенционална алармна сирена са бљескалицом,  AS366, 

          ``Sounder/Beacon, Multi Tone, Shallow base`` , произвођача   

      ZITON  или одговарајући - комада 1 
 
Јединична цена по комаду без ПДВ-а: ...................... динара 

Укупна вредност  без ПДВ-а: .................................. динара 

 

        3ј. Акумулаторске батерије, за пп централе, суве ,оловне, 12 V, 18Ah  

– комада 8    
 
 Јединична цена по комаду без ПДВ-а: ...................... динара 

             Укупна вредност  без ПДВ-а: .................................. динара 
 

        4. Вредност норма сата  за непредвиђене радове (норма сат подразумева 

            један радни сат, једног сервисера ). У укупну вредност урачунато 
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           30 норма сати.  

 
           Вредност норма сата без ПДВ-а: ..................... динара 

Укупна вредност  без ПДВ-а: .................................. динара 
 
 
 
 

УКУПНА ВРЕДНОСТ  УСЛУГА И ОПРЕМЕ ( позиције од 1-4) 

 без  ПДВ-а: 

                                                                                             .......................................... динара   
 

            ПДВ (20%) :                                                             ………………………..... динара 

 

            УКУПНА ВРЕДНОСТ  СА УРАЧУНАТИМ  ПДВ-ом :  

                                                                                               ……….......………......… динара 

 

ВАЖНА НАПОМЕНА: 
 

-  За сваки обављени сервис понуђач је у обавези да достави извештај 

-  За сваку испоруку и замену делова  понуђач је у обавези да 

достави записник о извршеним услугама. 
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VII. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр ______________од __________________ за јавну набавку услуге 

одржавања  ПП система, ЈНМВ број  54/2019, за Партију II, Одржавање ПП 

апарата,  стабилног система за гашење пожара CO2 и  Novec 1230, хидрантске 

мреже, противпаничне расвете,ПП клапни,система одимљавања,ПП врата)   са 

резервним деловима  и пратећом опремом. ПП апарати су превозни,типа 

S,CO2,H;  

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

Порески идентификациони број 

(ПИБ): 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број 

(ПИБ): 

 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број 

(ПИБ): 

 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број 

(ПИБ): 

 

  

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 

 

Набавка услуге одржавања  ПП система, бр. ЈНМВ 54/2019 

  

ПАРТИЈА   II 

 

Укупна уговорена вредност  без ПДВ-а: __________________________________динара. 

 

Укупна уговорена вредност  са ПДВ-ом:_________________________________динара. 

 

 

Рок важења понуде:___________________________________________ 

(минимално 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Рок и начин плаћања: сукцесивно, након извршене сваке појединачне услуге у року од 

45 дана од дана службеног пријема рачуна од стране Наручиоца  

Рок за извршење услуге сервиса: 1 дан од дана пријема захтева Наручиоца 

Време извршења услуге сервиса: услуга се врши сукцесивно, према потребама 

Наручиоца у периоду од 12 месеци од дана закључења уговора. 

Гарантни рок за извршено сервисирање износи  _______________ месеци (рок не може 

бити краћи од шест месеци). 

Гарантни рок  на уграђене делове износи__________________ (рок не може бити краћи 

од дванаест месеци). 

 

 

Саставни део обрасца понуде је техничка спецификација са структуром цена из 

конкурсне документације (приложити  уз образац понуде). 

 

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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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПАРТИЈА- ПАРТИЈА II 

СА СТРУКТУРОМ ЦЕНА  

 
Одржавање ПП система (сервисирање пп апарата, стабилног система за гашење 

пожара C02 и  Novec1230, хидрантске мреже, противпаничне расвете, пп клапни, 

система одимљавања и  пп врата) са резервним деловима  и пратећом опремом 

 

1.Редовно одржавање и сервисирање са функционалним испитивањем стабилног 

система аутомтског гашења пожара помоћу угљен-диоксида систем од 148 боца са 

80kg, гаса по боци, покрива површину од 12.500 м2 са 3 зоне гашења подразумева: 

проверу окидања електромагнетних окидача, контролу напуњености боца, проверу 

рада подних вага, проверу рада зонских вентила и земену заптивних површина на 

нима, чеповање вентила на свим боцама, проходност сајли преко котурача, замена 

неисправних и дотрајалих делова, израду извештаја за шестомесечни и годишњи 

сервис: 

 

Укупна вредност на годишњем нивоу  без ПДВ-а:..................................... динара 

2.Редовно одржавање и сервиси са функционалним испитивањем стабилног система 

аутомтског гашења пожара помоћу еколошко чистог средства NOVEC 1230 

подразумева: контролу напуњености боца, проверу притиска у боцама помоћу 

контролног нанаометра,проверу рада електромагнета за активирање боце, проверу 

флексибилних црева, продувавање цевне мреже са млазницама и израду извештаја 

за шестомесечни и годишњи сервис: 

 

     Укупна вредност на годишњем нивоу  без ПДВ-а:  .................................  динара 

3.Сервисирање апарата за гашење пожара, свих врста, у складу са стандардима и 
важећим   прописима сваких  шест месеци, уз замену неисправних и дотрајалих 

делова. 

 

За 250 ком. Апарата S               Јединична цена без ПДВ-а:................... динара 

                                         Укупна вредност без ПДВ-а: .............................. динара                                      

За 4 ком. Апарата HL                Јединична цена без ПДВ-а:................... динара 

                                         Укупна вредност без ПДВ-а: .............................. динара     

За 72 ком. Апарата CO2            Јединична цена без ПДВ-а:................... динара 

                                         Укупна вредност без ПДВ-а: .............................. динара                   

 

      Под редовним сервисом и контролом ПП средстава подразумева се  

      оспособљавање за гашење пожара са заменом оштећених или неисправних   

      делова. 

      У цену урачунати два шестомесечна сервиса  апарата (уговор се закључује на  

      годину дана ) и израду одговарајућих извештаја. 

       

       Укупна вредност сервисирања на годишњем нивоу без ПДВ-а: 
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                                                                                        .............................................. динара 

 

4. Техничка контрола хидрантске мреже обухвата: 

 

Мерење притиска и протока у хидрантској мрежи ( врши се сваких шест 

месеци), подразумева: испитивањее свих хидраната,  чишћење и ремонт 

хидрантских вентила са заменом заптивних површина као и осталих 

неисправних и дотрајалих делова хидраната. 

     У цену урачунати два шестомесечна сервиса   (уговор се закључује на  

      годину дана ) и израду одговарајућих извештаја. У цену урачунати и годишњи   

извештај о испитивању хидрантских црева. 

 

 

     - За 42 ком. Хидраната зидних,    Јединична цена без ПДВ-а:................... динара 

                                          Укупна вредност без ПДВ-а: ................................ динара 

     - За 10 ком, Хидраната спољних, Једиична цена без ПДВ-а:.................... динара 

                                          Укупна вредност без ПДВ-а: ................................ динара 

     - Стручни налаз о извршеном мерењу  

                                          Укупна вредност без ПДВ-а: ................................ динара      

                 

      Укупна вредност на годишњем нивоу  без ПДВ-а:.......................................... динара 

 

 

 

5.Редовна контрола противпаничне расвете у целом објекту (врши се свака два 

месеца) и израда одговарајућих извештаја. 

    Укупна вредност на годишњем нивоу  без ПДВ-а:............................................ динара 

 

 

6. Редовно вршење контроле исправности клапни отпорних на пожар са вођењем 

редовне евиденције и израда извештаја ( свака 2  месеца  - 30 клапни )  

  

 Укупна вредност на годишњем нивоу без ПДВ а............................................... 

динара 

 

 

 

7. Редовна контрола система одимљавања у корисничком делу библиотеке, 

испитивање свих елемената система и израда извештаја (врши се свака два месеца)  

Укупна вредност на годишњем нивоу  без ПДВ-а:.......................................  динара 

8.. Редовна контрола противпожаних и противдимних  врата у објекту библиотеке 

(40 комада), фино подешавање врата, паник летви,механизма за самозатварање 

врата  и израда извештаја (врши се свака два месеца)  
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Укупна вредност на годишњем нивоу  без ПДВ-а:.......................................  динара 

9. Демонтажа и монтажа боца ЦО2 -80 литара са свим припадајућим елементима 

(подне ваге, део цевовода, електро део......) у депоима књига (стабилни систем 

гашења) - 5 комада 

                                        Јединична цена без ПДВ-а:.................... динара 

                                              Укупна вредност   без ПДВ-а:............................ динара 

 

10.    Резервни делови и опрема стабилних система (у цену урачунати демонтажу 

старе и набавку и монтажу нове опреме) 

 Стабилан систем за гашење пожара CO2  

- Подна вага за  CO2 – комада 5 

 

Јединична цена без ПДВ-а:................................................................ динара 

Укупна вредност   без ПДВ-а:......................................................................... динара 

 

- Црево високо притисно за CO2 –комада 10 

 

 Јединична цена без ПДВ-а:.............................................................. динара 

Укупна вредност   без ПДВ-а:....................................................................... динара 

 

Стабилан систем за гашење пожара NOVEC 1230 

- Манометар 42 бара  -  комада 1 

 

 Јединична цена без ПДВ-а:............................................................. динара 

Укупна вредност   без ПДВ-а:.................................................................... динара 

 

- Средство за гашење Новец 1230 у кг...................50 кг 

    

     Укупна вредност   без ПДВ-а:...................................................................... динара 

11.    Резервни делови и опрема (у цену урачунати демонтажу старе и набавку и 

монтажу нове опреме) 

 Предвиђени резервни делови ПП апарата  

Р.б Назив резервних делова ЈМ Количина  Цена по ЈМ Укупна 

вредност 

1. Капа апарата С-6,9 ком 8    

2. Прах за пуњење апарата АБЦ кг 185    

3. Точак фи 360 са металном фелном ком 2    
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4. Точак фи 200 са металном фелном ком 8    

5. Бочица апарата С-6 ком 5    

6. Бочица апарата С-9 ком 12    

7. Вентил Цо2 Руше ком 7    

8. Гумено црево С-6,9 ком 255    

9. Гумено црево Цо2-5 ком 2    

10 Гумено црево Цо2-10 ком 38    

11. Гумено црево С-50,100 ком 2    

12. Угљен диоксид (Цо2 гас) кг 450    

13. Успонска цев С-6 ком 3    

14. Успонска цев С-9 ком 246    

15. Млазница С-6,9 ком 42    

16. Млазница Цо2-5,10 ком 12    

17. Млазница С-50,100 ком 2    

18. Носач бочице С-6,9 ком 4    

19. Ручица комплет за Цо2-5 ком 10    

20. Осигурач С-6,9 ком 21    

21. Удрана игла С-6,9 ком 211    

22. Халон 1211 кг 12    

 

Укупна вредност резервних делова пп апарата   без ПДВ-а .................................. динара 

 

Предвиђени резервни делови хидрантске мреже  

 

Р.б Назив резервних делова ЈМ Количина Цена по ЈМ Укупна 

вредност 

1. Стабилна спојка фи 52 ком 6   

2. Потисна спојка фи 52 пар 3   

3. Слепа спојка фи 52 ком 7   

4. Стабилна спојка фи 52 спољни навој ком 2   

5. Стабилна спојка фи 75 ком        4   

6. Потисна спојка фи 75 пар 2   
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7. Слепа спојка фи 75 ком 2   

8. Стабилна спојка фи 75 спољни навој ком 2   

9. Млазница фи 52 обична Ал ком 5   

10 Млазница фи 52 са вентилом ком 2   

11. Коси вентил месингани фи 52 ком 12   

12. Хидрантски наставак Б/2Ц ком 1   

13. Црево тревира фи 52 са спојкама Л15м ком 30   

14. Кључ АБЦ ком 1   

15. Кључ Ц ком         2   

16. Кључ Т са уметком ком 2   

17. Кључ за надземни хидрант  ком 2   

18. Точкић вентила  ком       10   

 

Укупна вредност резервних делова хидрантске мреже  без ПДВ-а:........................ динара 

Предвиђени резервни делови ПП клапни  

- Уложак термо осигурача.........................................комада 1 

 Јединична цена без ПДВ-а:................................................................... динара 

Укупна вредност   без ПДВ-а:............................................................................ динара 

 

- Електромотор БЛФ-230-Т.........................................комада 2 

 Јединична цена без ПДВ-а:................................................................... динара 

Укупна вредност   без ПДВ-а:........................................................................... динара 

 

Предвиђени резервни делови система одимљавања   

- Електропокретач за зупчасту летву - комада 1 

 Јединична цена без ПДВ-а:................................................................... динара 

Укупна вредност   без ПДВ-а:............................................................................ динара 

 

- Летва зупчаста- комада 1 

 

 Јединична цена без ПДВ-а:................................................................... динара 

Укупна вредност   без ПДВ-а:............................................................................ динара 
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- Модул групни ГЕ 628 В- комада 1 

 

 Јединична цена без ПДВ-а:................................................................... динара 

Укупна вредност   без ПДВ-а:............................................................................ динара 

 

- Модул линијски ЛЕ 513- комада 1 

 

 Јединична цена без ПДВ-а:................................................................... динара 

Укупна вредност   без ПДВ-а:.............................................................................динара 

 

 

- Електропокретач ланчани за врата ДДС500- комада 1 

 

 Јединична цена без ПДВ-а:................................................................... динара 

Укупна вредност   без ПДВ-а:............................................................................ динара 

 

 

- Конзола за ДДС- комада 1 

 

 Јединична цена без ПДВ-а:................................................................... динара 

Укупна вредност   без ПДВ-а:............................................................................ динара 

 

- Ручни јављач одимљавања РТ45 ЛТ- комада 1 

 

 Јединична цена без ПДВ-а:................................................................... динара 

Укупна вредност   без ПДВ-а:............................................................................ динара 

 

- Батерија стационарна оловна 12V/7-2Аh 

 Јединична цена без ПДВ-а:................................................................... динара 

Укупна вредност   без ПДВ-а:............................................................................ динара 

 

Предвиђени резервни делови ПП врата  (цену дати по комаду) 

- Пнеуматски затварач- комада 1 

 

       Јединична цена без ПДВ-а:..................................................................................динара 

Укупна вредност   без ПДВ-а:............................................................................ динара 

 

- Експазиона трака- комада 1 

 

       Јединична цена без ПДВ-а:................................................................................ динара 

Укупна вредност   без ПДВ-а:............................................................................ динара 
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- Брава са цилиндром- комада 3 

 

       Јединична цена без ПДВ-а:................................................................................ динара 

Укупна вредност   без ПДВ-а:............................................................................ динара 

 

Предвиђени резервни делови ПП расвете 

 

    - Паник светиљка ЛЕД (батерија,ел.склоп)....................................комплет 30 

       Јединична цена без ПДВ-а:................................................................... динара 

Укупна вредност   без ПДВ-а:............................................................................ динара 

 

 

12. Вредност норма сата за непредвиђене радове (норма сат подразумева један радни 

сат једног сервисера ). У укупну вредност урачунато 30 норма сати.  

 
Вредност норма сата без ПДВ-а: ......................................................................... динара 

Укупна вредност  без ПДВ-а: .......................................................................... динара 

 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ  (позиције 1-12)  без  ПДВ-а: ............................................динара 

 

ПДВ (20%) :                                                                    …………………………... динара 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ СА УРАЧУНАТИМ  ПДВ-ом :  ………………………… динара 

 

ВАЖНА НАПОМЕНА: 

 

- За сваки обављени сервис понуђач је у обавези да достави извештај 

- За сваку испоруку и замену делова  понуђач је у обавези да достави 

записник о извршеним услугама. 
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VIII                                                      ПАРТИЈА  I 

 

МОДЕЛ  УГОВОРА 

 o oдржавању система са функционалним испитивањем стабилне инсталације  за дојаву 

пожара са резервним деловима и пратећом опремом (произвођач Ziton – Енглеска или 

одговарајући  )  и ажурирање постојећег апликативног софтвера Maestro 

 

Закључен између: 

 

Народне библиотеке Србије, са седиштем у Београду,  улица Скерлићева 1, ПИБ: 

102187749,  Матични број: 07010044, број рачуна: 840-1620-21 , који се води код 

Управе за трезор, коју заступа управник Ласло Блашковић (у даљем тексту: Наручилац) 

и 

 

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

са седиштем у ............................................, улица .................................................................., 

ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 

Број рачуна: ....................................................... Назив банке:................................................, 

кога заступа...............................................................................................................................  

(у даљем тексту: Извршилац), 

 

Основ уговора: 

Јавна набавка мале вредности бр. ЈНМВ 54/2019 – услуге  одржавања ПП  система  

Партија I 

Број и датум одлуке о додели уговора:......................................................(попуњава Купац) 

Понуда изабраног понуђача бр. _______________ од............................................................  

 

 

Члан 1. 

 

Предмет овог уговора је извршење услуге oдржавањa система са функционалним 

испитивањем стабилне инсталације  за дојаву пожара са резервним деловима и 

пратећом опремом (произвођач Ziton – Енглеска или одговарајући)  и ажурирање 

постојећег апликативног софтвера Maestro, ЈНМВ бр. 54/2019, према понуди 

Извршиоца бр._______________________од ___________________2019. године и 

техничкој спецификацији из конкурсне документације, која чини саставни део понуде и 

овог уговора. 

 

Извршилац ће предметну услугу извршити (заокружити и попунити): 

А) самостално; 

Б) са подизвођачем: 

_________________________________из______________________________________ 

који ће делимично извршити предметну набавку  у 

делу:_________________________________________________________________, 

 

 

В) заједнички, у групи са: 
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_____________________________________________из____________________________  

_____________________________________________из___________________________. 

 

Члан 2. 

Укупна уговорена вредност за  количине из техничке спецификације исказане у понуди 

Извршиоца бр.__________________износи ________________________________динара 

без ПДВ-а односно _____________________________________динара са ПДВ-ом. 

Уговорне стране су сагласне да је уговорена вредност  фиксна, утврђена је понудом 

Извршиоца бр. ___________________________према техничкој спецификацији и 

Извршилац нема право да је повећава за време извршења овог Уговора. 

  

Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање вршити сукцесивно, након сваке 

извршене услуге у року од 45 дана, на рачун Извршиоца 

број_________________________који се води код________________________________. 

 Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема рачуна од стране Наручиоца. 

 

Члан 3. 

 

Извршилац изјављује да гарантни рок за извршено сервисирање износи  

_______________ месеци (рок не може бити краћи од 6 месеци) . 

 

Извршилац изјављује да гарантни рок  на уграђене делове износи__________________ 

(рок не може бити краћи од дванаест  месеци). 

 

Уговорне стране су сагласне да ће се након завршетка сваког посла сачинити записник 

о примопредаји посла . 

 

У случајевима из става 1. и 2. овог члана гарантни рок се рачуна од дана потписивања 

Записника о примопредаји посла. 

 

Члан 4. 

 

Извршилац гарантује да ће услуга из члана 1. овог уговора бити извршена у складу са 

свим прописаним законским нормама које регулишу ову област. 

 

У случају када Наручилац услуге у било којој фази извршења услуге утврди да у 

квалитету извршења услуге постоје пропусти који се могу отклонити, Извршилац је 

дужан да исте отклони одмах по пријави Наручиоца услуге, без накнадног 

фактурисања. 

 

У случају поновљене рекламације, као и у случају када Наручилац услуге утврди да у 

извршеној услузи постоје пропусти који се не могу отклонити Наручилац задржава 

право раскида овог уговора и право на накнаду настале штете. 

 

Члан 5. 
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Уколико Продавац не изврши уговорене обавезе које су предмет уговора о року,  купац 

има право да наплати уговорну казну и то 0,2 % од вредности предмета уговора за 

сваки дан закашњења а највише 5 % од уговорене вредности. 

 

Уколико Извршилац по позиву Наручиоца не плати износ уговорне казне, Наручилац ће 

наплатити уговорну казну приликом примопредаје извршене услуге међусобним 

пребијањем дуговања и потраживања. 

 

Члан 6. 

 

Уговорне стране су сагласне да  Наручилац може уколико се Извршилац три  пута у 

току трајања уговора не одазове позиву на интервенцију раскинути уговор без 

претходног упозорења. 

Уговор ће се раскинути, ако Извршилац није у могућности да изврши услугу која је 

предмет овога уговора, као и ако из његовог понашања произилази да не би извршио 

услугу која је предмет овог уговора. 

Члан 7. 

 

Уговор се закључује на одређено време, на период од годину дана од дана потписивања 

уговора од стране обе уговорне стране. 

 

Отказни рок по овом уговору је 15 дана. 

 

Евентуалне промене регулисаће се одговарајућим анексима. 

 

Члан 8. 

 

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове реше споразумно, у супротном 

надлежан је Привредни суд у Београду. 

 

Члан 9. 

 

Уговорне стране се обавезују да другој страни доставе податке о свакој извршеној 

статусној промени или организационој промени, као и све друге промене везане за 

опште податке (текући рачун, адреса, овлашћена лица и др.). 

 

Члан 10. 

 

За све што овим уговором није предвиђено, примењују се одредбе Закона о 

облигационом односима (Сл.лист СФРЈ бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Сл. лист СРЈ бр. 

31/93, Сл.лист СЦГ бр.1/2003 Уставна повеља), Закона о заштити од пожара 

(,,Сл.гласник РС“ бр. 111/2009,20/2015,87/2018, 87/2018 др.закон.), Закона о 

безбедности и здрављу на раду (,,Сл.гласник РС“ бр. 101/2005,91/2015,113/2017)) и 

други важећи прописи. 

 

 

Члан 11. 
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Овај уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања од стране овлашћених лица 

обе уговорне стране. 

 

 

Члан 12. 

 

Овај уговор  је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака страна 

задржава по 3 (три) примерка. 

 

 

 

У Београду,  

 

 

 

 

 

ЗА ИЗВРШИОЦА                                                                        ЗА НАРУЧИОЦА 

 

 

_________________                                                                                   _______________ 

                                                                                                                       Ласло Блашковић 

                                                                                                                             управник                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: 

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 

понуђачем. Наручилац ће ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор 

о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити 

доказ негативне референце. 
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VIII                                                 ПАРТИЈА  II 

                                                    МОДЕЛ  УГОВОРА 
о извршењу услуге  одржавања ПП система (Сервисирање пп апарата, стабилног 

система за гашење пожара C02 и  Novec1230, хидрантске мреже, противпаничне 

расвете, пп клапни, система одимљавања и  пп врата) са резервним деловима  и 

пратећом опремом.ПП апарати су превозни типа S,CO2,H;  

  

Закључен између: 

 

Народне библиотеке Србије, са седиштем у Београду,  улица Скерлићева 1, ПИБ: 

102187749,  Матични број: 07010044, број рачуна: 840-1620-21, који се води код Управе 

за трезор, коју заступа управник Ласло Блашковић (у даљем тексту: Наручилац) 

и 

 

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

са седиштем у ............................................, улица .................................................................., 

ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 

Број рачуна: ....................................................... Назив банке:................................................, 

кога заступа...............................................................................................................................  

(у даљем тексту: Извршилац), 

 

Основ уговора: 

Јавна набавка мале вредности бр. ЈНМВ 54/2019- одржавања  ПП система, 

 Партија II 
Број и датум одлуке о додели уговора:......................................................(попуњава Купац) 

Понуда изабраног понуђача бр. _______________ од............................................................  

 

Члан 1. 

 

     Предмет овог уговора је извршење услуге одржавање ПП система (сервисирање пп 

апарата, стабилног система за гашење пожара C02 и  Novec1230, хидрантске мреже, 

противпаничне расвете, пп клапни, система одимљавања и  пп врата) са резервним 

деловима  и пратећом опремом, ЈНМВ бр. 54/2019, према понуди Извршиоца 

бр._______________________од ___________________2019. године и техничкој 

спецификацији из конкурсне документације, која чини саставни део понуде и овог 

уговора. 

 

Извршилац ће предметну услугу извршити (заокружити и попунити): 

А) самостално; 

Б) са подизвођачем: 

__________________________________из______________________________________ 

који ће делимично извршити предметну набавку  у 

делу:_________________________________________________________________, 

 

В) заједнички, у групи са: 
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_____________________________________________из____________________________  

_____________________________________________из___________________________. 

 

Члан 2. 

Укупна уговорена вредност за  количине из техничке спецификације исказане у понуди 

Извршиоца бр.__________________износи ________________________________динара 

без ПДВ-а односно _____________________________________динара са ПДВ-ом. 

Уговорне стране су сагласне да је уговорена вредност  фиксна, утврђена је понудом 

Извршиоца бр. ___________________________према техничкој спецификацији и 

Извршилац нема право да је повећава за време извршења овог Уговора. 

  

Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање вршити сукцесивно, након сваке 

извршене услуге у року од 45 дана, на рачун Извршиоца 

број_________________________који се води код________________________________. 

Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема рачуна од стране Наручиоца. 

 

Члан 3. 

 

Извршилац изјављује да гарантни рок за извршено сервисирање износи  

_______________ месеци (рок не може бити краћи од шест месеци) . 

 

Извршилац изјављује да гарантни рок  на уграђене делове износи__________________ 

(рок не може бити краћи од дванаест  месеци). 

 

Уговорне стране су сагласне да ће се након завршетка сваког посла сачинити записник 

о примопредаји посла . 

 

У случајевима из става 1. и 2. овог члана гарантни рок се рачуна од дана потписивања 

Записника о примопредаји посла. 

Члан 4. 

 

Извршилац гарантује да ће услуга из члана 1. овог уговора бити извршена у складу са 

свим прописаним законским нормама које регулишу ову област. 

 

У случају када Наручилац услуге у било којој фази извршења услуге утврди да у 

квалитету извршења услуге постоје пропусти који се могу отклонити, Извршилац је 

дужан да исте отклони одмах по пријави Наручиоца услуге, без накнадног 

фактурисања. 

 

У случају поновљене рекламације, као и у случају када Наручилац услуге утврди да у 

извршеној услузи постоје пропусти који се не могу отклонити Наручилац задржава 

право раскида овог уговора и право на накнаду настале штете. 

 

 

Члан 5. 
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Уколико Продавац не изврши уговорене обавезе које су предмет уговора о року,  купац 

има право да наплати уговорну казну и то 0,2 % од вредности предмета уговора за 

сваки дан закашњења а највише 5 % од уговорене вредности. 

 

Уколико Извршилац по позиву Наручиоца не плати износ уговорне казне, Наручилац ће 

наплатити уговорну казну приликом примопредаје извршене услуге међусобним 

пребијањем дуговања и потраживања. 

 

Члан 6. 

 

Уговорне стране су сагласне да  Наручилац може уколико се Извршилац три  пута у 

току трајања уговора не одазове позиву на интервенцију раскинути уговор без 

претходног упозорења. 

Уговор ће се раскинути, ако Извршилац није у могућности да изврши услугу која је 

предмет овога уговора, као и ако из његовог понашања произилази да не би извршио 

услугу која је предмет овог уговора. 

Члан 7. 

 

Уговор се закључује на одређено време, на период од годину дана од дана потписивања 

уговора од стране обе уговорне стране. 

 

Отказни рок по овом уговору је 15 дана. 

 

Евентуалне промене регулисаће се одговарајућим анексима. 

 

Члан 8. 

 

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове реше споразумно, у супротном 

надлежан је Привредни суд у Београду. 

 

Члан 9. 

 

Уговорне стране се обавезују да другој страни доставе податке о свакој извршеној 

статусној промени или организационој промени, као и све друге промене везане за 

опште податке (текући рачун, адреса, овлашћена лица и др.). 

 

Члан 10. 

 

За све што овим уговором није предвиђено, примењују се одредбе Закона о 

облигационом односима (Сл.лист СФРЈ бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Сл. лист СРЈ бр. 

31/93, Сл.лист СЦГ бр.1/2003 Уставна повеља), Закона о заштити од пожара 

(,,Сл.гласник РС“ бр. 111/2009,20/2015,87/2018, 87/2018 др.закон.), Закона о 

безбедности и здрављу на раду (,,Сл.гласник РС“ бр. 101/2005,91/2015,113/2017)) и 

други важећи прописи. 
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Члан 11. 

 

Овај уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања од стране овлашћених лица 

обе уговорне стране. 

 

Члан 12. 

 

Овај уговор  је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака страна 

задржава по 3 (три) примерка. 

 

 

 

У Београду,  

 

 

 

 

 

ЗА ИЗВРШИОЦА                                                                        ЗА НАРУЧИОЦА 

 

 

_________________                                                                                   _______________ 

                                                                                                                       Ласло Блашковић 

                                                                                                                              управник                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: 

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 

понуђачем. Наручилац ће ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор 

о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити 

доказ негативне референце. 
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IX ОБРAЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2  ЗАКОНА                                                                          

  

 

 

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

следећу  

 

 

ИЗЈАВУ 

 

 

 

Понуђач............................................................................... у поступку јавне набавке 

услуге одржавања  ПП система, за Партију I, ЈНМВ  бр. 54/2019, поштовао је 

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права 

интелектуалне својине. 

 

 

 

 

 

          Датум              Понуђач 

 

________________                                       М.П.             _____________________                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 
 

 

 
 

 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности НБС  – набавка услуга 

одржавања ПП система,  

бр. ЈНМВ 54/2019 

  66 
  

 

 
 

 

 

 

IX ОБРAЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2  ЗАКОНА                                                                          

  

 

 

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

следећу  

 

 

ИЗЈАВУ 

 

 

 

Понуђач............................................................................... у поступку јавне набавке 

услуге одржавања ПП система, за Партију II,  ЈНМВ  бр. 54/2019, поштовао је 

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права 

интелектуалне својине. 

 

 

 

 

 

          Датум              Понуђач 

 

________________                                       М.П.             _____________________                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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X                            ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести 

назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за 

јавну набавку услуге одржавања   ПП система, ЈНМВ 54/2019, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА Износ 

трошка у 

динарима без 

ПДВ-а 

Износ 

трошка у 

динарима са  

ПДВ-ом 

   

   

   

   

   

   

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

  

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 

од наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

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 

 

   

 

 

 

 

 
XI   
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, _______________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке услуге  одржавања ПП система, за Партију I, ЈНМВ бр. 

54/2019, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 

лицима. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 

понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 

односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 

ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 

поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 

забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 

конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) 

Закона.  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

 

 

 

 

 

XI   



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности НБС  – набавка услуга 

одржавања ПП система,  

бр. ЈНМВ 54/2019 

  69 
  

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, _______________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке услуге  одржавање ПП система, за Партију II, ЈНМВ бр. 

54/2019, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 

лицима. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 

понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 

односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 

ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 

поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 

забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 

конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) 

Закона.  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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 XII                                        МЕНИЧНА ИЗЈАВА 

                                ( Гаранција за добро извршење посла ) 

 

_____________________________________________________________ 
 

Назив правног лица( у даљем тексту Понуђач ) 

_____________________________________________________________ 

Адреса седишта, број поште и место 

Матични број _________________________________________________ 

ПИБ _________________________________________________________ 

Текући рачун__________________________________________________ 

Код банке_____________________________________________________  

 

у _______________________________   дана_________    2019. године  

 

На име средстава финансијског обезбеђења за добро извршење уговорних обавеза 

према Народној библиотеци Србије ( у даљем тексту НБС ) на основу Уговора o 

oдржавању система са функционалним испитивањем стабилне инсталације  за дојаву 

пожара са резервним деловима и пратећом опремом (произвођач Ziton – Енглеска или 

одговарајући )  и ажурирање постојећег апликативног софтвера Maestro, Партија I, у 

прилогу вам достављамо 

 

               1 ( једну ) меницу бр._____________________________________ 

                                                                 ( Уписати број менице) 
 

Овом изјавом овлашћујемо НБС да меницу из претходног става ове изјаве може 

попунити ради наплате доспелих потраживања у складу са одредбама уговора, уписом 

износа који одговара вредности од 10%  вредности уговора без обрачунатог пореза на 

додату вредност, као меницу по виђењу са клаузулом без протеста и уписом датума 

издавања менице на дан њеног попуњавања, те извршити домицилирање менице према 

потребама НБС и овако попуњену меницу активирати ради њене наплате у случајевима 

предвиђеним уговором . 

Ова менична изјава и достављена меница потписане су од стране овлашћеног лица 

Понуђача, у складу са картоном депонованих потписа чија се копија, са овером 

пословне банке Понуђача у оригиналу, уз доказ о регистарцији менице са оригиналном 

овером пословне банке прилаже уз ову изјаву. 

 

                                                                                                                       ПОНУЂАЧ  

                                                                                        М.П.                           потпис  

                                                                                                  __________________________ 

                                                                                                                                                        

 

Напомене   

 Меничну изјаву попуњава и доставља изабрани понуђач 

 Обавезно доставити копију картона депонованих потписа  
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XII                                        МЕНИЧНА ИЗЈАВА 

                                ( Гаранција за добро извршење посла ) 

 

_____________________________________________________________ 
 

Назив правног лица( у даљем тексту Понуђач ) 

_____________________________________________________________ 

Адреса седишта, број поште и место 

Матични број _________________________________________________ 

ПИБ _________________________________________________________ 

Текући рачун__________________________________________________ 

Код банке_____________________________________________________  

 

у _______________________________   дана_________    2019. године  

 

На име средстава финансијског обезбеђења за добро извршење уговорних обавеза 

према Народној библиотеци Србије ( у даљем тексту НБС ) на основу Уговора о 

одржавању ПП система (сервисирање пп апарата, стабилног система за гашење пожара 

C02 и  Novec1230, хидрантске мреже, противпаничне расвете, пп клапни, система 

одимљавања и  пп врата) са резервним деловима  и пратећом опремом, Партија II у 

прилогу вам достављамо 

 

               1 ( једну ) меницу бр._____________________________________ 

                                                                 ( Уписати број менице) 
 

Овом изјавом овлашћујемо НБС да меницу из претходног става ове изјаве може 

попунити ради наплате доспелих потраживања у складу са одредбама уговора, уписом 

износа који одговара вредности од 10%  уговора без обрачунатог пореза на додату 

вредност, као меницу по виђењу са клаузулом без протеста и уписом датума издавања 

менице на дан њеног попуњавања, те извршити домицилирање менице према 

потребама НБС и овако попуњену меницу активирати ради њене наплате у случајевима 

предвиђеним уговором . 

Ова менична изјава и достављена меница потписане су од стране овлашћеног лица 

Понуђача, у складу са картоном депонованих потписа чија се копија, са овером 

пословне банке Понуђача у оригиналу, уз доказ о регистарцији менице са оригиналном 

овером пословне банке прилаже уз ову изјаву. 

 

                                                                                                                       ПОНУЂАЧ  

                                                                                        М.П.                           потпис  

                                                                                                  __________________________ 

                                                                                                                                                        

Напомене  

Меничну изјаву попуњава и доставља изабрани понуђач 

Обавезно доставити копију картона депонованих потписа  

 


