РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
И ПРИВРЕДЕ
ПОРЕСКА УПРАВА
Број: 404-01-194/2013-D0097
30.05.2013. године
Београд

БРОЈ НАБАВКЕ, ЈНМВ 2/2013

КОНКУРСНА
ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Техничка контрола главног пројекта адаптације климатизације, енергетских и
комуникационих инсталација са потребним грађевинско занатским радовима сале
АОП-а и адаптација система непрекидног напајања дизел агрегата у објекту Пореске
управе у Београду у Устаничкој улици број 130.
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I

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца

Министарство финансија и привреде, Пореска управа – Централа, Београд, Саве
Машковића 3-5, интернет страница: www.poreskauprava.gov.rs
2. Поступак који се спроводи
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у
складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12) у даљем
тексту ЗЈН) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број ЈНМВ 2/2013 су услуге.
4. Спровођење поступка јавне набавке
Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Лице за контакт
Љиљана Бијелић, контакт телефон 011/3950-592.
6. Подношење понуде
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца, без
обзира на начин на који је послата, до 07.06.2013. године до 12,00 часова у писарници
наручиоца на адресу: Министарство финансија и привреде, Пореска управа, Централа,
Београд, Саве Машковића 3-5.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, назначити датум и сат њеног пријема и
понуђачу ће на његов захтев, издати потврду о пријему. У потврди о пријему наручилац ће
навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити,
сматраће се неблаговременом.
Напомена:
Уколико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је послао понуду обичном,
препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је једино чињеница када је
наручилац примио, односно да ли је наручилац примио понуду пре истека рока за
подношење понуда (у којој ситуацији ће понуда бити благовремена), те није релевантан
моменат када је понуђач послао понуду.
Наручилац ће, неблаговремену понуду одбити ка неприхватљиву
У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи
који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.
Понуда се подноси непосредно (лично) или путем поште, на поменуту адресу
наручиоца, с тим да ће понуђач на коверти назначити следеће:
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„Понуда за јавну набавку услуге: техничка
контрола
главног
пројекта
адаптације климатизације, енергетских и комуникационих инсталација са потребним
грађевинско занатским радовима сале АОП-а и адаптација система непрекидног напајања
дизел агрегата у објекту Пореске управе у Београду у Устаничкој улици број 130, ЈНМВ
2/2013 – НЕ ОТВАРАТИ“.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом подносиоца
понуде, са наведеним називом понуђача и адресом. Понуђач може поднети само једну
понуду.
7. Време и место отварања понуда

Јавно отварање понуда одржаће се након истека рока од 8 дана од дана када је
достављен и објављен на Порталу јавних набавки позив за подношење понуда. Уколико
рок истиче на дан који је нерадни, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први
наредни радни дан до 12.00 часова. Јавно отварање понуда одржаће се дана 07.06.2013.
године у 14.00 часова на адреси: Пореска управа-Централа, Београд, Саве Машковића 35.
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће
присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да Комисији наручиоца, предају
писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног
отварања понуда.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке
Техничка контрола главног пројекта адаптације климатизације, енергетских и
комуникационих инсталација са потребним грађевинско занатским радовима сале АОП-а
и адаптација система непрекидног напајања дизел агрегата у објекту Пореске управе у
Београду у Устаничкој улици број 130.
Израда главног пројекта додељена је пружаоцу услуга VV PROING d.o.o. из
Београда, Ул. Видиковачки венац бр. 63.
Назив и ознака из општег речника јавних набавки: 71320000-услуге техничког
пројектовања.

III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
1. Постојеће стање
Постојећа климатизација, стара преко 25 година, састоји се од 5 клима орамана
прозвођача „СОКО-МОСТАР“ који кроз дупли под третирају салу површине 240m2 и
висине 3m.
У сали АОП-а постоје три електро-енергетска ормана, два старија од 25 година,
којим се напаја ИТ и мрежно комуникациона опрема у сали.
Постојећи УПС 100 kVA налази се у сутерену I, а батеријско напајање, које се
састоји од 110 чланака у сутерену II објекта у Устаничкој бр. 130. На основу мишљења
пружаоца услуга одржавања наведеног система потребно је извршити комплетну замену
инвертора и АКУ батерија.
Постојећи дизел агрегат 400 kVA налази се у анексу објекта у Устаничкој бр. 130 са
идентификованим проблемом напајања из спољног резервоара.
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Пре две године урађена је адптација зидова и плафона сале АОП-а, као и замена
система за дојаву и гашење пожара овог простора. Такође, имплементирани су системи за
контролу приступа и видео надзор.
2. Опис
У складу са постојећом инфраструктуром и захтевом за смештање нове опреме у
салу АОП-а, предвиђена је адаптација постојеће просторије сале површине 240m2.
Потребно је пројектом предвидети оптимално решење за смештај опреме мин. 34 рек
ормана (формираних у два реда) са дуалним напајањем ИТ и мрежно комуникационе
опреме. Пројектом предвидети замену постојеће климатизације са редундансом(N+1),
непрекидно напајање које се састоји од 2 UPS-а снаге по
мин. 144кW са
редундансом(N+1). Предвидети две независне гране напајања.
Израда главног пројекта адаптације сале АОП-а се састоји од следећих сегмената:
- систем климатизације
Израда пројекта климатизације тако да задовољи критеријуме
ASHRAE.TC9.9 Thermal guideline из 2011. год и са редундансом
унутрашњих и спољашњих јединица у капацитету N+1. Хлађење предвидети
уз контролу параметара ваздуха. Предвидети капацитет расхладних агрегата
(chillera) мин. 170кW са редундансом N+1, смештена на крову или поред
објекта у дворишту (приземљу) у зависности од техничких могућности.
- електро-енергетски део
Израда пројекта мрежног напајања, електро развода у сервер сали, и система
беспрекидног напајања сачињеног од два УПС-а са унутрашњом
редундансом и са редундансом (N+N) целог система. Захтевана топологија
инфраструктуре треба да задовољи високу поузданост што подразумева да
развод од постојећег РО-ДЕА треба пројектовати у две паралелне,
редундантне гране које прате редундантну конфигурацију опреме. Разводни
ормани у свим сегментима развода треба да буду независни за сваку грану.
Предвидети мин. 34 рек ормана са дуалним напајањем ИТ и мрежно
комуникационе опреме. Предвидети агрегатско напајање система
климатизације.
- адаптација мрежно комуникационог кабловског система у сали АОП-а
- санација ДЕА треба да обухвати решење напајања горивом из спољног резервоара
и препоруке пружаоца услуга одржавања.
- грађевинско-занатски радови у сали АОП-а
подразумевају уподобљавање
постојећег простора сагласно пројектом предложеном решењу.
- надзор параметара средине у сали АОП-а
Систем треба да има могућност надзора температуре, влажности и других
параметара битних за функционисање опреме у сали. Систем може да дојави
аларм у реалном времену у облику СМС поруке, е-маила и сл.
- адаптације постојећих система за дојаву и гашење, контроле приступа и видео
надзора у зависности од пројектом предвиђеног решења.
Пре израде главног пројекта потребно је усагласити Пројектни задатак на основу
више идејних решења предложених од стране Пројектанта.
Пројектна документација мора да обухвати:
- Општу документацију
-

Технички опис
Техничке услове за извођење радова
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Прилог о безбедности и здрављу на раду
Предмер и предрачун
Графичку документацију
Израда пројеката се врши у складу са међународним нормама и препорукама из ове
области и локалним важећим законским одредбама и прописима који регулишу услове за
сервер салу.
-

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА
75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (у даљем тексту: ЗЈН) И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1) Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. ЗЈН
Право учешћа имају сви заинтересовани понуђачи који испуњавају обавезне услове
према члану 75. став 1. ЗЈН, односно:
1. Услов: да је
регистар;

регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући

2. Услов: 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;
3. Услов: да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда;
4. Услов: 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;
2) Упутство како се доказује испуњеност услова у смислу чл. 75. и 77. ЗЈН
Понуђач је дужан да уз понуду достави доказе (члан 77. ЗЈН) да испуњава услове
прописанe чланом 75. и 76. ЗЈН и то:
1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра
надлежног Привредног суда; понуђач може да доказује писаном Изјавом датом под
пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77.
став 3. ЗЈН – Образац бр. 8.

2. правна лица: Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и
надлежне полицијске управе МУП-а 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 (које не може бити старије од два
месеца пре отварања понуда;
предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (које не може бити старије од два месеца пре отварања понуда;
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понуђач може да доказује писаном Изјавом датом под пуном моралном,
материјалном и кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77. став 3. ЗЈН –
Образац бр. 8.
3. Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није
регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања
делатности која је на снази у време слања позива за подношење понуда (која не може бити
старија од два месеца пре отварања понуда и мора бити издата након слања позива за
подношење понуда);
Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није
регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања
делатности која је на снази у време слања позива за подношење понуда (која не може бити
старија од два месеца пре отварања понуда и мора бити издата након слања позива за
подношење понуда);
Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
одређених послова (која не може бити старија од два месеца пре отварање понуда и мора
бити издата након слања позива за подношење понуда); понуђач може да доказује
писаном Изјавом датом под пуном моралном, материјалном и кривичном
одговорношћу, у складу са чланом 77. став 3. ЗЈН – Образац бр. 8.
4. Уверења Пореске управе да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење
надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; понуђач
може да доказује писаном Изјавом датом под пуном моралном, материјалном и
кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77. став 3. ЗЈН – Образац бр. 8.
3) Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. ЗЈН
Имајући у виду предмет јавне набавке наручилац одређује додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке у погледу кадровског капацитета:
да има у радном или уговорном односу минимално по једног одговорног лица техничке
струке са наведеним лиценцама привредне коморе Србије:
- Одговорни пројектант електроенергетских инсталација ниског и средњег напона
350;
- Одговорни пројектант телекомуникационих мрежа и система 353;
- Одговорни пројектант термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике
330;
и за дипломиране инжењере архитектуре или грађевине алтернативно једна од следећих
лиценци: 300,301, 302, 310 или 311.
Наведени услов понуђач може да доказује писаном Изјавом датом под пуном
моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77. став 3.
ЗЈН – Образац бр. 8, а оверене фотокопије тражених лиценци мора да достави
непосредно.
4) Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. ЗЈН
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова
из члана 75. став 1. тачка 1. до 4. ЗЈН.
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5) Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу са
чланом 81. ЗЈН
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став
1. тачка 1. до 4. Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. Подаци о обавезној садржини понуде
Понуђач може да поднесе само једну понуду .
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач.
ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ
Понуђач доставља понуду у писаном облику у затвореној коверти тако да се при
отварању може утврдити да ли је затворена онако како је предата.
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду
њихов саставни део, понуђачи морају да попуне на упражњеним местима, читко ручно,
писаћом машином или на рачунару. Обрасце мора да потпише власник или законски
заступник понуђача који је уписан у регистар АПР-а, и морају бити оверени печатом
понуђача.
Није дозвољено преправљање текста у датим обрасцима у конкурсној
документацији – прецртавање постојећих навода и уписивање других навода.
Конкурсна
документација садржи следеће обрасце које понуђач обавезно
попуњава, оверава, потписује и доставља:
 Образац понуде – Образац бр. 1;
 Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем, Образац бр. 2;
 Изјава о ангажовању подизвођача, Образац бр. 2а, у случају да наступа са
подизвођачем;
 Образац Подаци о подизвођачу, у случају да понуђач извршење набавке делимично
поверава подизвођачу, Образац бр. 3;
 Образац Општи подаци о члану групе понуђача, у случају да понуду поднесе група
понуђача, Образац бр. 4, у случају подношења заједничке понуде;
 Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду, Образац бр. 5, у случају
заједничке понуде;
 Образац за оцену испуњености обавезних услова из члана 75. ЗЈН и упутство како
се доказује испуњеност тих услова за понуђача, Образац бр. 6;
 Образац за оцену испуњености обавезних услова из члана 75. ЗЈН и упутство како
се доказује испуњеност тих услова за члана групе понуђача, Образац бр. 6а, у
случају заједничке понуде;
 Образац за оцену испуњености обавезних услова подизвођача, Образац бр. 6б, у
случају да ангажује подизвођача;
 Образац изјаве о кадровском капацитету за понуђача - Образац бр. 7;
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капацитету за члана из групе
Образац
изјаве
о
кадровском
понуђача - Образац бр. 7а, уколико понуду подноси група понуђача а носилац
понуде самостално не испуњава тражени кадровски капацитет;
 Обрзац о испуњености услова утврђених законом – Образац бр. 8;
 Обрзац о испуњености услова утврђених законом за подизвођача– Образац бр. 8а
уколико ангажује подизвођача;
 Обрзац о испуњености услова утврђених законом за члана из групе понуђача–
Образац бр. 8б;
 Модел уговора – Образац бр. 9;
 Образац трошкова припреме понуде, Образац бр.10 (потписује се, оверава и
предаје, а није потребно попуњавати);
 Образац изјаве о независној понуди, Образац бр. 11.
Обрасце које у конкретном случају понуђач није у обавези да попуни, потпише,
овери као и да достави су следећи:
У случају да понуђач наступа самостално - Образац бр. 2а, Образац бр. 3, Образац
бр. 4, Образац бр. 5, Образац бр. 6а, Образац бр 6б, Образац бр. 7а, Образац бр. 8а,
Образац бр. 8б.
У случају да понуђач наступа са подизвођачем - Образац бр.2, Образац бр.4,
Образац бр. 5, Образац бр. 6б, Образац бр. 7а, Образац бр. 8б.
У случају да понуђач наступа у групи - Образца бр.2а, Образац бр. 3, Образац бр.
6а, Образац бр. 7а у случају да понуђач у потпуности самостално испуњава таржени
кадровски капацитет, Образац бр. 8а.
3. Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. ЗЈН
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.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.
4. Захтев у случају подношења самосталне понуде
У понуди (обрасцу понуде) понуђач наводи на који начин подноси понуду, да ли
понуду подноси самостално, као заједничку или са подизвођачем.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
5. Захтев у случају ангажовања подизвођача
Уколико понуђач ангажује подизвођача у обавези је да у својој понуди наведе
назив подизвођача, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу
(који не може бити већи од 50%), део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања
преносе директно подизвођачу.
Понуђач који подноси понуду са подизвођачем дужан је да:
- у обрасцу понуде (образац бр. 1) наведе пословно име или скраћени назив из
одговарајућег регистра, адресу седишта, матични број, ПИБ, име особе за контакт, да
наведе део предмета набавке који ће извршити као и проценат вредности набавке који ће
извршити подизвођач;
- попуни, печатом овери и потпише образац – Изјава о ангажовању подизвођачаОбразац бр. 2а;
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- попуни, печатом овери и потпише образац – Подаци о подизвођачу - Образац
бр. 3;
- попуни, печатом овери и потпише образац – Образац за оцену испуњености
услова за подизвођача - Образац бр. 6а;
- за подизвођача достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 1.
до 4. ЗЈН на начин одређен чланом 77. ЗЈН - Образац бр.8а.
Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће
бити наведен у уговору о јавној набавци.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорне набавке, без
обзира на ангажовање и број подизвођача.
Наручилац може на захтев подизвођача пренети доспела потраживања директно
подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача
ради утврђивања испуњености услова.
6. Саставни део заједничке понуде
Понуђач који подноси заједничку понуду дужан је у понуди наведе да понуду
подноси као заједничку и да за сваког члана групе:
- у обрасцу понуде (образац бр. 1) наведе пословно име или скраћени назив из
одговарајућег регистра, адресу седишта, матични број, ПИБ, име особе за контакт;
- попуни, печатом овери и потпише образац – Образац Општи подаци о члану
групе понуђача - Образац бр. 4,
- попуни, печатом овери и потпише образац – Образац изјаве чланова групе који
подносе заједничку понуду - Образац бр. 5;
- попуни, печатом овери и потпише образац – Образац за оцену испуњености
услова понуђача из групе понуђача - Образац бр. 6б;
- доставити доказе о испуњености услова из члана 75., став 1. тачка 1. до 4. ЗЈН, на
начин одређен чланом 77. ЗЈН, а додатне услове из члана 76. ЗЈН испуњавају и доказују
заједно;
- попуни, печатом овери и потпише образац – Образац кадровског капацитета
члана групе понуђача - Образац бр. 7а, уколико носилац посла самостално не испуњава
тражени кадровски капацитет.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
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. став 4. тачка 1. до 6. закона и то:
-члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
-понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
- понуђачу који ће издати рачун,
-рачуну на који ће бити извршено плаћање,
-обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
7. Начин и услови плаћања, као и других околности код којих зависи
прихватљивост понуде
Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана нити дужи од 45 дана од дана доставе
извештаја о извршеној техничкој контроли Главног пројекта. Плаћање се врши у
динарима.
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Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
Наручилац може, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати
понуду.
8. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди
Цена у понуди мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне набавке.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. ЗЈН.
Уколико је изабрани понуђач страно правно или физичко лице дужан је да пре
закључења уговора достави доказ о отвореном нерезидентном динарском рачуну.
9. Дефинисање посебних захтева у погледу заштите поверљивости података
које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове
подизвођаче
Понуђач у својој понуди може да одређене податке означи као поверљиве.
Подаци које понуђач означи као поверљиве биће коришћени само за намене ове јавне
набавке и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступку
јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у
наставку поступка.
Као поверљиве понуђач може означити документе који садрже личне податке, а
које не садржи ниједан јавни регистар или који на други начин нису доступни, као и
пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као
поверљиви. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуе који су од
значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
Наручилац ће као поверљиве третирати оне документе који у горњем десном углу
садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица
понуђача. Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу
који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом,
поред њега мора да буде наведено „поверљиво“, а испод поменуте ознаке потпис
овлашћеног лица понуђача.
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути
начин.
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени
начин. Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима,
наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости, понуђач ће то учинити
тако што ће његов заступник поверљивост изнад ознаке поверљивости написати
«ОПОЗИВ», уписати датум и време и потписати се.
10. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, уз
напомену да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен
чланом 20. ЗЈН
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште, електронске поште
или факсом) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.
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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 на адресу: Министарство
финансија и привреде, Пореска управа, Централа, Београд, Саве Машковића 3-5 са
напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације – ЈНМВ 2/2013 - услуге техничке контроле главног пројекта адаптације
климатизације, енергетских и комуникационих инсталација са потребним грађевинско
занатским радовима сале АОП-а и адаптација система непрекидног напајања дизел
агрегата у објекту Пореске управе у Београду у Устаничкој улици број 130.
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 неручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
11. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити
контрола код понуђача односно његовог подизвођача
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писменом облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда.
Наручилац може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача (члан 93. ЗЈН).
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунарских грешака, наручилц ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
12. Врста критеријума за доделу уговора
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.
13. Елементи критеријума на основу кјојих ће наручилац извршити доделу
уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену предност има понуда која
је прва приспела код наручиоца.
14. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа заштите на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обвавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као
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и да гарантујем да је ималац
конкурсне документације.

права интелектуалне својине – Образац бр. 8

15. Начин и рок за подношења захтева за заштиту права понуђача и број
рачуна на који је подносилац захтева приликом подношења захтева дужан да уплати
таксу одређену Законом
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице које има интерес да закључи конкретан уговор о јавној набавци.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим уколико законом није другачије одређено.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу
јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива
за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања. У случају подношења захтева долази до застоја
рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о 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 5 дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози
за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није
поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
старне истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за
које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног
захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број н50-016, сврха:
Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник:
Буџет Републике Србије).
16. Извршавање обавеза по раније закљученим уговорима – негативне
референце
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ наведен у члану 82. ЗЈН којим
потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о
јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне
три године.
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ из члана 82. ЗЈН, став 3. тачка
1, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључиоо и други
наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који се спроводи овај
поступак
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17. Обавештење о року закључења уговора о јавној набавци
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са изабраним понуђачем у року од 8 дана
од дана протека рока за подношење захтава за заштиту права, а у случају да је поднета
само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока од 5 дана од дана
протека рока за подношење захтава за заштиту права.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
наручилац може да закључи уговор са првим следећжим најповољнијим понуђачем.
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Образац бр. 1

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Пословно име или скраћени
назив из одговарајућег регистра
Адреса седишта
Овлашћено лице
Лице за контакт
Матични број
ПИБ
Телефон/телефакс
Број рачуна
На основу позива за достављање понуде и Конкурсне документације за јавну
набавку ЈНМВ 2/2013 услуге - Техничка контрола главног пројекта адаптације
климатизације, енергетских и комуникационих инсталација са потребним грађевинско
занатским радовима сале АОП-а и адаптација система непрекидног напајања дизел
агрегата у објекту Пореске управе у Београду у Устаничкој улици број 130, дајемо понуду
како следи:
ПОНУДУ ПОДНОСИМ (заокружити):
а) самостално
б) као заједничка понуда (навести опште податке за све понуђаче из групе понуђача:
пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра, адреса седишта, матични
број, ПИБ, име особе за контакт)
1.____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
в) са подизвођачем (навести опште податке за све подизвођаче: пословно име или
скраћени назив из одговарајућег регистра, адреса седишта, матични број, ПИБ, име особе
за контакт)
1.____________________________________________________________________________
______________________који ће извршити део предмета набавке _____________________
______________________, што чини _____% од укупне вредности набавке
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2.____________________________________________________________________________
______________________који ће извршити део предмета набавке _____________________
______________________, што чини _____% од укупне вредности набавке
2. Цена услуге техничке контоле главног пројекта износи: ________________динара,
без ПДВ.
3. Рок извршења услуге: ____ дана, од дана од дана предаје главног пројекта.
(не може бити дужи од 15 дана)

4. Рок плаћања: у року од _____ дана од дана доставе извештаја вршиоца техничке
(не може бити краћи од 15 дана нити дужи од 45 дана)

контроле без примедби.
5. Рок важења понуде: ______ дана од дана отварања понуда.
(не може бити краћи од 30 дана)

Понуђач
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

_________________________
(читко навести име и презиме)

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује
да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
Образац понуде потписује власник или законски заступник понуђача који је уписан у регистар
АПР и оверава печатом.
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Образац бр. 2

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Изјављујемо под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да у
понуди за јавну набавку мале вредности услуге техничке контроле главног пројекта
адаптације климатизације, енергетских и комуникационих инсталација са потребним
грађевинско-занатским радовима сале АОП-а и адаптацији система непрекидног напајања
дизел агрегата у објекту Пореске управе у Београду у Устаничкој улици број 130 (ЈНМВ
2/2013), не наступамо са подизвођачима.

М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

_________________________
(читко навести име и презиме)

Образац потписује власник или законски заступник понуђача који је уписан у регистар АПР-а и
оверава печатом
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Образац бр. 2а
ИЗЈАВА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА
(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ АНГАЖОВАО У ПОНУДИ)
За реализацију јавне набавке мале вредности услуге техничке контроле главног
пројекта адаптације климатизације, енергетских и комуникационих инсталација са
потребним грађевинско-занатским радовима сале АОП-а и адаптацији система
непрекидног напајања дизел агрегата у објекту Пореске управе у Београду у Устаничкој
улици број 130 (ЈНМВ 2/2013) ангажоваћемо следеће подизвођаче и у табели наводимо
њихово учешће у укупној вредности понуде:
Назив подизвођача, адреса седишта

Део услуга које ће извршити Проценат
подизвођач
укупне
вредности
набавке који
се
поверава
подизвођачу

М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

_________________________
(читко навести име и презиме)

Образац потписује власник или законски заступник понуђача који је уписан у регистар АПР-а и
оверава печатом

У случају већег броја подизвођача образац треба копирати у потребном броју примерака.
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Образац бр. 3
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА
СЕДИШТЕ ПОДИЗВОЂАЧА
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
ЛИЦЕ ЗА КОНЗТАКТ
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ
БРОЈ ТЕЛЕФОНА
БРОЈ РАЧУНА

М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

_________________________
(читко навести име и презиме)

Образац потписује власник или законски заступник понуђача или подизвођача који је уписан у
регистар АПР и оверава печатом

У случају већег броја подизвођача образац треба копирати у потребном броју примерака.
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Образац бр. 4
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ
ПОНУЂАЧА
СЕДИШТЕ
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
ЛИЦЕ ЗА КОНЗТАКТ
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ
БРОЈ ТЕЛЕФОНА
БРОЈ РАЧУНА

М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

_________________________
(читко навести име и презиме)

Образац потписује власник или законски заступник члана групе понуђача који је уписан у
регистар АПР и оверава печатом

Образац фотокопирати у потребном броју примерака за сваког члана из групе понуђача.

21/37

Образац бр. 5
ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Изјављујемо да наступамо као група понуђача у поступку јавне набавке мале
вредности услуге техничке контроле главног пројекта адаптације климатизације,
енергетских и комуникационих инсталација са потребним грађевинско-занатским
радовима сале АОП-а и адаптацији система непрекидног напајања дизел агрегата у
објекту Пореске управе у Београду у Устаничкој улици број 130 (ЈНМВ 2/2013)
Овлашћијемо члана групе ______________________________________________________
да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем
Назив и седиште члана Врста услуге коју ће Потпис одговорног лица
групе
извршити члан групе
члана групе
Овлашћени члан:

Потпис одговорног лица
________________________
М.П.

Члан групе:

Потпис одговорног лица
________________________
М.П.

Члан групе:

Потпис одговорног лица
_________________________
М.П.

Члан групе:

Потпис одговорног лица
_________________________
М.П.

Образац потписују власници или законски заступници члана групе који је уписан у регистар АПР
и оверавају печатом
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Образац бр. 6
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА
(заокружити)
а) понуђача
б) члана групе понуђача
____________________________________________________________________________
(назив и седиште понуђача/члана групе понуђача)

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца, упознати смо са
свим условима наручиоца и стим у вези прилажемо све обрасце и прилоге о испуњености
обавезних услова.
Р.бр.
1.

2.

3.

Услови о докази о испуњености услова
Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар.
Доказ: Извод из регистравАгенције за привредне регистре у неовереној
фотокопији; понуђач може да доказује писаном Изјавом датом под пуном
моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у складу са чланом
77. став 4. ЗЈН – Образац бр. 8
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;
Доказ: правна лица: Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног
суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно
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. Доказ не може бити старији од два месеца
пре отварања понуда;
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверења
надлежне полицијске управе МУП-а да није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре. Доказ не може бити старији
од два месеца пре отварања понуда; понуђач може да доказује писаном
Изјавом датом под пуном моралном, материјалном и кривичном
одговорношћу, у складу са чланом 77. став 4. ЗЈН – Образац бр. 8
Да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда;
Доказ: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера
забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да
код овог органа није регистробано, да му је као привредном друштву изречена
мера забране обављања делатности. Доказ не може бити старији од два месеца
пре отварања понуда и мора бити издат након слања позива за подношење
понуда.
Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог
органа није регистробано, да му је као привредном друштву изречена мера
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4.

5.

забране обављања делатности. Доказ не може бити старији од два месеца пре
отварања понуда и морабити издата након слања позива за подношење понуда)
Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања одређених послова. Доказ не може бити старији од два месеца пре
отварања понуда и мора бити издат након слања позива за подношење понуда;
понуђач може да доказује писаном Изјавом датом под пуном моралном,
материјалном и кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77. став 4.
ЗЈН – Образац бр. 8
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;
Доказ: Уверење Пореске управе да је измирио доспеле порезе и доприносе и
уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода. Доказ не може бити старији од два месеца
пре отварања понуда; понуђач може да доказује писаном Изјавом датом под
пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у складу са
чланом 77. став 3. ЗЈН – Образац бр. 8
Услови и докази о испуњености додатних услова
Да има у радном или уговорном односу одговорна техничка лица са лиценцама;
- одговорни пројектант електроенергетских инсталација ниског и средњег
напона, 350 _______ лице/а; (уписати колико лица има лиценцу)
- одговорни пројектант телекомуникационих мрежа и система, 353, ____
лице/а;
- одговорни пројектант термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне
технике, 330 _____ лице/а
- за дипломиране инжењере архитектуре или грађевине следеће лиценце
______________
Понуђач може да доказује писаном Изјавом датом под пуном моралном,
материјалном и кривичном одговорношћу, у складу са чл. 77. став 3. ЗЈН –
Образац бр. 7, а оверене фотокопије тражених лиценци мора да достави
непосредно.

Напред наведени услови према члану 75. став 1. ЗЈН – тачке на редном броју 1-5 из
Обрасца 6а, могу да се доказују писаном Изјавом датом под пуном моралном,
материјалном и кривичном одговорношћу, у складу са чаном 77. став 4. ЗЈН („Службени
гласник РС“, бр. 124/12), која је саставни део конкурсне документације – Образац бр. 7. и
8., а оверене фотокопије тражених лиценци мора да достави непосредно.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача
чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија,
да достави на увид оригинал или оверену копију 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.

М.П.

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

Образац потписује власник или законски заступник понуђача који наступа самостално или који
је носилац посла у случају заједничке понуде који је уписан у регистар АПР и оверава печатом.
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Образац бр. 6а
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОДИЗВОЂАЧА
____________________________________________________________________________
(назив и седиште подизвођача)
При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца, упознати смо са
свим условима наручиоца и с тим у вези прилажемо све обрасце и прилоге о испуњености
обавезних услова.
Р.бр.

1.

2.

3.

Услови о докази о испуњености услова
Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар.
Доказ: Извод из регистравАгенције за привредне регистре у неовереној
фотокопији; понуђач може да доказује писаном Изјавом датом под пуном
моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у складу са чланом
77. став 4. ЗЈН – Образац бр. 8а
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;
Доказ: правна лица: Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног
суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно
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. Доказ не може бити старији од два месеца
пре отварања понуда;
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверења
надлежне полицијске управе МУП-а да није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре. Доказ не може бити старији
од два месеца пре отварања понуда; понуђач може да доказује писаном
Изјавом датом под пуном моралном, материјалном и кривичном
одговорношћу, у складу са чланом 77. став 4. ЗЈН – Образац бр. 8а
Да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда;
Доказ: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера
забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да
код овог органа није регистробано, да му је као привредном друштву изречена
мера забране обављања делатности. Доказ не може бити старији од два месеца
пре отварања понуда и мора бити издат након слања позива за подношење
понуда.
Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог
органа није регистробано, да му је као привредном друштву изречена мера
забране обављања делатности. Доказ не може бити старији од два месеца пре
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отварања понуда и морабити издата након слања позива за подношење понуда)
Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања одређених послова. Доказ не може бити старији од два месеца пре
отварања понуда и мора бити издат након слања позива за подношење понуда;
понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном моралном,
материјалном и кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77. став 4.
ЗЈН – Образац бр. 8а
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;
Доказ: Уверење Пореске управе да је измирио доспеле порезе и доприносе и
уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода. Доказ не може бити старији од два месеца
пре отварања понуда; понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном
моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у складу са чланом
77. став 3. ЗЈН – Образац бр. 8а

Напред наведени услови према члану 75. став 1. ЗЈН – тачке на редном броју 1-4 из
Обрасца 6а, понуђач може да доказује писаном Изјавом датом под пуном моралном,
материјалном и кривичном одговорношћу, у складу са чаном 77. став 4. ЗЈН („Службени
гласник РС“, бр. 124/12), која је саставни део конкурсне документације – Образац бр. 8а.

М.П.

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

Образац потписује власник или законски заступник који је уписан у регистар АПР и оверава
печатом.

26/37

Образац бр. 6б
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ
____________________________________________________________________________
(назив и седиште понуђача из групе)
При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца, упознати смо са
свим условима наручиоца и с тим у вези прилажемо све обрасце и прилоге о испуњености
обавезних услова.
Р.бр.

1.

2.

3.

Услови о докази о испуњености услова
Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар.
Доказ: Извод из регистравАгенције за привредне регистре у неовереној
фотокопији; понуђач може да доказује писаном Изјавом датом под пуном
моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у складу са чланом
77. став 4. ЗЈН – Образац бр. 8б
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;
Доказ: правна лица: Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног
суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно
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. Доказ не може бити старији од два месеца
пре отварања понуда;
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверења
надлежне полицијске управе МУП-а да није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре. Доказ не може бити старији
од два месеца пре отварања понуда; понуђач може да доказује писаном
Изјавом датом под пуном моралном, материјалном и кривичном
одговорношћу, у складу са чланом 77. став 4. ЗЈН – Образац бр. 8б
Да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда;
Доказ: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера
забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да
код овог органа није регистробано, да му је као привредном друштву изречена
мера забране обављања делатности. Доказ не може бити старији од два месеца
пре отварања понуда и мора бити издат након слања позива за подношење
понуда.
Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог
органа није регистробано, да му је као привредном друштву изречена мера
забране обављања делатности. Доказ не може бити старији од два месеца пре
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4.

5.

отварања понуда и мора бити издата након слања позива за подношење понуда)
Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања одређених послова. Доказ не може бити старији од два месеца пре
отварања понуда и мора бити издат након слања позива за подношење понуда;
понуђач може да доказује писаном Изјавом датом под пуном моралном,
материјалном и кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77. став 4.
ЗЈН – Образац бр. 8б
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;
Доказ: Уверење Пореске управе да је измирио доспеле порезе и доприносе и
уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода. Доказ не може бити старији од два месеца
пре отварања понуда; понуђач може да доказује писаном Изјавом датом под
пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у складу са
чланом 77. став 3. ЗЈН – Образац бр. 8б
Да има у радном или уговорном односу одговорна техничка лица са лиценцама;
- одговорни пројектант електроенергетских инсталација ниског и средњег
напона, 350 _______ лице/а; (уписати колико лица има лиценцу)
- одговорни пројектант телекомуникационих мрежа и система, 353, ____
лице/а;
- одговорни пројектант термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне
технике, 330 _____ лице/а
- за дипломиране инжењере архитектуре или грађевине следеће лиценце
______________
Понуђач може да доказује писаном Изјавом датом под пуном моралном,
материјалном и кривичном одговорношћу, у складу са чл. 77. став 3. ЗЈН –
Образац бр. 7, а оверене фотокопије тражених лиценци мора да достави
непосредно.

Напред наведени услови према члану 75. став 1. ЗЈН – тачке на редном броју 1-4 из
Обрасца 6а, понуђач може да доказује писаном Изјавом датом под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу, у складу са чаном 77. став 4. ЗЈН („Службени гласник РС“, бр.
124/12), која је саставни део конкурсне документације – Образац бр. 7б и 8б, а оверене
фотокопије тражених лиценци мора да достави непосредно.

М.П.

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

Образац потписује власник или законски заступник члана групе који је уписан у регистар АПР и
оверава печатом
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Образац бр. 7

ОБРАЗАЦ

ИЗЈАВЕ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ ЗА ПОНУЂАЧА

ИЗЈАВА

ПОНУЂАЧА О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ
Изјављујемо под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да
пре слања позива за достављање понуде за јавну набавку мале вредности услуге техничке
контроле главног пројекта адаптације климатизације, енергетских и комуникационих
инсталација са потребним грађевинско-занатским радовима сале АОП-а и адаптацији
система непрекидног напајања дизел агрегата у објекту Пореске управе у Београду у
Устаничкој улици број 130 (ЈНМВ 2/2013), имамо у радном или уговорном односу
одговорна техничка лица са наведеним лиценцама:
- одговорни пројектант електроенергетских инсталација ниског и средњег напона 350,
______ лице/а;
- одговорни пројектант телекомуникационих мрежа и система 353, _______ лице/лица;
- одговорни пројектант термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике 330,
______ лице/а;
и за дипломиране инжењере архитектуре или грађевине следеће лиценце______________
М.П.

______________________
(потпис овлашћеног лица)
____________________________
(читко навести име и презиме

Образац потписује власник или законски заступник понуђача који је уписан у регистар АПР и
оверава печатом
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Образац бр. 7а

ОБРАЗАЦ

ИЗЈАВЕ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ ЗА ЧЛАНА ИЗ ГРУПЕ
ПОНУЂАЧА

ИЗЈАВА

ПОНУЂАЧА О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ
Изјављујемо под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да
пре слања позива за достављање понуде за јавну набавку мале вредности услуге техничке
контроле главног пројекта адаптације климатизације, енергетских и комуникационих
инсталација са потребним грађевинско-занатским радовима сале АОП-а и адаптацији
система непрекидног напајања дизел агрегата у објекту Пореске управе у Београду у
Устаничкој улици број 130 (ЈНМВ 2/2013), имамо у имамо у радном или уговорном
односу одговорна техничка лица са наведеним лиценцама:
- одговорни пројектант електроенергетских инсталација ниског и средњег напона 350,
______ лице/а;
- одговорни пројектант телекомуникационих мрежа и система 353, _______ лице/лица;
- одговорни пројектант термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике 330,
______ лице/а;
и за дипломиране инжењере архитектуре или грађевине следеће лиценце_____________

М.П.

______________________
(потпис овлашћеног лица)
____________________________
(читко навести име и презиме)

Образац потписује власник или законски заступник понуђача који је уписан у регистар АПР и
оверава печатом
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Образац бр. 8
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА УТВРЂЕНИХ
ЗАКОНОМ ЗА ПОНУЂАЧА
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавцним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12), дајем следећу:

ИЗЈАВУ
О ИСПУЊЕЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА УТВРЂЕНИХ ЗАКОНОМ

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да у
својству понуђача, испуњавам све обавезне услове за ућешће у поступку предметне јавне
набавке мале вредности услуге техничке контроле главног пројекта адаптације
климатизације, енергетских и комуникационих инсталација са потребним грађевинскозанатским радовима сале АОП-а и адаптацији система непрекидног напајања дизел
агрегата у објекту Пореске управе у Београду у Устаничкој улици број 130 (ЈНМВ
_2/2013), у складу са чланом 75. став 1. ЗЈН, односно услове наведене у Обрасцу за оцену
испуњености услова из члана 75. ЗЈН – Образац бр. 6. ове конкурсне документације (тачке
под редним бројем 1-4)
Такође изјављујем да смо поштовали све обвавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као
и да гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.
М.П.

______________________
(потпис овлашћеног лица)
____________________________
(читко навести име и презиме)

Образац потписује власник или законски заступник понуђача који је уписан у регистар АПР и
оверава печатом

Напомена:
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђча чија је
понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију
тражених доказа о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН.
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Образац бр. 8а
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА УТВРЂЕНИХ
ЗАКОНОМ ЗА ПОДИЗВОЂАЧА
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавцним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12), дајем следећу:

ИЗЈАВУ
О ИСПУЊЕЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА УТВРЂЕНИХ ЗАКОНОМ

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да у
својству понуђача, испуњавам све обавезне услове за ућешће у поступку предметне јавне
набавке мале вредности услуге техничке контроле главног пројекта адаптације
климатизације, енергетских и комуникационих инсталација са потребним грађевинскозанатским радовима сале АОП-а и адаптацији система непрекидног напајања дизел
агрегата у објекту Пореске управе у Београду у Устаничкој улици број 130 (ЈНМВ
_2/2013), у складу са чланом 75. став 1. ЗЈН, односно услове наведене у Обрасцу за оцену
испуњености услова из члана 75. ЗЈН – Образац бр. 6. ове конкурсне документације (тачке
под редним бројем 1-4)
Такође изјављујем да смо поштовали све обваве зе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као
и да гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.

М.П.

______________________
(потпис овлашћеног лица)
____________________________
(читко навести име и презиме)

Образац потписује власник или законски заступник подизвођача који је уписан у регистар АПР и
оверава печатом.

Напомена:
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од подизвођача чија је
понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију
тражених доказа о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН.
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Образац бр. 8б
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА УТВРЂЕНИХ
ЗАКОНОМ ЗА ЧЛАНА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавцним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12), дајем следећу:

ИЗЈАВУ
О ИСПУЊЕЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА УТВРЂЕНИХ ЗАКОНОМ

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да у
својству понуђача, испуњавам све обавезне услове за ућешће у поступку предметне јавне
набавке мале вредности услуге техничке контроле главног пројекта адаптације
климатизације, енергетских и комуникационих инсталација са потребним грађевинскозанатским радовима сале АОП-а и адаптацији система непрекидног напајања дизел
агрегата у објекту Пореске управе у Београду у Устаничкој улици број 130 (ЈНМВ 2/2013),
у складу са чланом 75. став 1. ЗЈН, односно услове наведене у Обрасцу за оцену
испуњености услова из члана 75. ЗЈН – Образац бр. 6. ове конкурсне документације (тачке
под редним бројем 1-4)
Такође изјављујем да смо поштовали све обвавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као
и да гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.

М.П.

______________________
(потпис овлашћеног лица)
____________________________
(читко навести име и презиме)

Образац потписује власник или законски заступник члана групе понуђача који је уписан у
регистар АПР и оверава печатом

Напомена:
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђча чија је
понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију
тражених доказа о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН
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Обарзац бр. 9

VII МОДЕЛ УГОВОРА
Закључен између:

Министарство финансија и привреде – Пореска управа, Београд,
Саве Машковића бр. 3-5 (у даљем тексту: Наручилац) ПИБ
100020943 матични бр. 07001410, шифра делатности 8411, коју
заступа коју заступа на основу решења Владе о постављењу
вршиоца дужности директора Пореске управе у Министарству
финансија и привреде 24 број 119-9004/2012-1 од 13.12.2012.
године, вршилац дужности директора Пореске управе Иван Симич
и
____________________________ из _________________________
ул. ________________________ бр. _____ (у даљем тексту:
Извршилац) ПИБ ________________ м.бр. ___________________
шифра делатности ______________ кога заступа ______________
___________________________

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је техничка контрола главног пројекта адаптације
климатизације, енергетских и комуникационих инсталација са потребним грађевинско
занатским радовима сале АОП-а и адаптација система непрекидног напајања дизел
агрегата у објекту Пореске управе у Београду у Устаничкој улици број 130 у свему према
пригваћеној понуди Извршиоца, број _______________ од _____ 2013. године која чини
саставнидео ове понуде.
ЦЕНА
Члан 2.
Укупна уговорена цена техничке контроле из члана 1. овог уговора износи
__________________ динара, без ПДВ-а.
РОК ИЗРАДЕ
Члан 3.
Рок за израду техничке контроле из члана 1. овог уговора је _____ дана од дана
предаје пројекта.
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
Рок за плаћање је _____ дана од дана доставе Извештаја вршиоца техничке
контроле без примедби.
Плаћање се врши на основу рачуна Извршиоца који мора бити достављен на
плаћање најмање 8 дана пре доспелости.
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УГОВОРНА КАЗНА
Члан 5.
Извршилац гарантује да ће техничку контролу из члана 1. овог уговора извршити у
року из члана 3. овог уговора, а у супротном сагласан је да Наручилац на име пенала за
сваки дан кашњења умањи износ за уплату у висини од 0,2% дневно од уговорене
вредности.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 6.
Изшилац ће предмет уговора из члана 1. овог уговора вршити самостално
или
Извршилац ће предмет уговора из члана 1. овог уговора вршити са подизвођачима
___________________________________________________________________________
(навести назив и седиште подизвођача)
или
Извршилац ће предмет уговора из члана 1. овог уговора вршити са групом
понуђача(заједничкапонуда)
______________________________________________________________________
(навести назив и седиште учесника у заједничкој понуди)

Члан 7.
Уговорне стране се обавезују да ће све податке техничког и пословног заначаја,
до којих имају приступ при узвршавању овог Уговора узајамно чувати као пословну
тајну.
Члан 8.
За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се Закон о
облигационим односима.
Члан 9.
Сва евентуална спорна питања по овом уговору, уговорне стране решаваће
споразумно и мирним путем, а уколико то није могуће уговара се надлежност суда у
Београду.
Члан 10.
Овај уговор је закључен даном потписивања обе уговорне стране.
Члан 11.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка којих по 2 (два) примерка
за обе уговорне стране.
ЗА НАРУЧИОЦА

ЗА ИЗВРШИОЦА
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Образац бр. 10

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
__________________________________________________________________
(навести назив и седиште понуђача)
У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/12) као и чланом 6. и 19. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Службени гласник РС“, бр. 29/2013) достављамо структуру трошкова за припремање
понуде за јавну набавку услуге техничке контроле главног пројекта адаптације
климатизације, енергетских и комуникационих инсталација са потребним грађевинскозанатским радовима сале АОП-а и адаптацији система непрекидног напајања дизел
агрегата у објекту Пореске управе у Београду у Устаничкој улици број 130 (ЈНМВ 2/2013),
и то:
Р.бр. Врста трошка
1.

Износ у динарима

2.
3.
4.

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

_________________________
(навести читко име и презиме)

Образац потписује власник или законски заступник понуђача који је уписан у регистар АПР и
оверава печатом.

Понуђач је у обавези да достави овај образац, оверен потписом и печатом, и у
случају ако нема трошкове припреме понуде.
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Образац бр. 11

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
________________________________________________________________________
(навести назив и седиште понуђача)
У складу са чланом 26. и 61. став 4. тачка 9. Закона о јавцним набавкама („Службени
гласник РС“, бр.124/12, дајем следећу:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујемо под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу,
понуду подносимо независно. без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима у поступку предметне јавне набавке мале вредности услуге техничке контроле
главног пројекта адаптације климатизације, енергетских и комуникационих инсталација са
потребним грађевинско-занатским радовима сале АОП-а и адаптацији система
непрекидног напајања дизел агрегата у објекту Пореске управе у Београду у Устаничкој
улици број 130 (ЈНМВ 2/2013).
М.П.

______________________
(потпис овлашћеног лица)
____________________________
(читко навести име и презиме)

Образац потписује власник или законски заступник понуђача који је уписан у регистар АПР и
оверава печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћено лице члана групе
који је носилац посла.
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