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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,
14/2015 i 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о
покретању поступка јавне набавке број 5/2018, деловодни број Одлуке 05-333/1 од
14.9.2018.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 5/2018,
деловодни број Решења 05-333/2 од 14.9.2018.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у поступку јавнe набавкe мале вредности - услуге физичког обезбеђења комплекса
Архива Југославије у улици Васе Пелагића број 33 у Београду ЈНМВ бр.5/2018

Конкурсна документација садржи:
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услуге и сл.
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III
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Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.
и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих
услова
Критеријуми за доделу уговора

16

V

Обрасци који чине саставни део понуде

17

VI

Модел уговора

30

VII

Упутство понуђачима како да сачине понуду

37

II

Конкурсна документација има укупно 45 странa.
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Архив Југославије
Адреса: Београд, Васе Пелагића 33
Интернет страница: http//www.arhivyu.rs

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.5/2018 су услуге физичког обезбеђења комплекса Архива
Југославије у улици Васе Пелагића 33 у Београду.

4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Јелена Виловић
Е - mail адреса: jelena.v@arhivyu.rs
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ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.5/2018 је услуга физичког обезбеђења комплекса Архива
Југославије у улици Васе Пелагића 33 у Београду

ОРН: 79710000 - услуге обезбеђења.
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
Предмет јавне набавке бр. 5/2018 је услуга физичког обезбеђења комплекса
Архива Југославије кога чине непокретности у јавној својини које Наручилац
користи у улици Васе Пелагића број 33 у Београду, и то:
-

главни објекат,
помоћни дворишни објекат 1 (гасна котларница, гаража и депо),
помоћни дворишни објекат 2 (депо) ,
трафостаница,
портирница и
припадајуће двориште са оградом.

Услуга физичког обезбеђења непокретности које чине Комплекс
Наручиоца врши се непрекидно од 0 до 24 часа, и то:
-

са два извршиоца послова обезбеђења у дневној смени од 07 до 19
часова и
са једним извршиоцем послова обезбеђења у ноћној смени од 19 до
07 часова, уз појачану контролу и надзор ових послова у ноћној смени.

Услуга физичког обезбеђења обухвата следеће послове, услове и начин
њиховог обављања:
1. чување и физичку заштиту имовине у Комплексу Наручиоца,
запослених у њему и посетилаца од свих врста противправног
угрожавања њихове безбедности;
2. контролу кретања физичких лица кроз службене улазе;
3. контролу поштовања прописаног кућног реда у Комплексу
Наручиоца;
4. контролу уношења и изношења предмета и другог материјала кроз
службене улазе појединих објеката и Комплекса Наручиоца у
целини на основу издатог службеног налога или одобрења и вођење
евиденције уношења и изношења предмета и другог материјала
кроз службене улазе;
5. редовне превентивне обиласке објеката, просторија, дворишта и
Комплекса Наручиоца у целини, посебно адекватну спољну и
унутрашњу контролу делова објеката, појединих уређаја и
инсталација од приоритетног значаја за превентивно-техничку
заштиту и безбедност, и то у временским интервалима који
омогућавају благовремено уочавање свих појава и недостатака који
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угрожавају безбедност и хитну интервенцију на њиховом отклањању
и спречавању штетних последица по људе и имовину;
6. вођење евиденције о свим уоченим појавама и околностима од
значаја за безбедност Комплекса Наручиоца, као и уредно и
благовремено обавештавање надлежних лица Наручиоца о њима;
7. вођење евиденције долазака у Комплекс Наручиоца запослених и
спољних сарадника наручиоца ван утврђеног распореда редовног
радног времена;
8. принудно спречавање уласка, односно удаљење из објеката или
Комплекса Наручиоца у целини свих лица која на било који начин
угрожавају безбедност или испољавају непоштовање прописаног
кућног реда, ако претходне мере упозорења на обавезу поштовања
кућног реда нису дале резултате;
9. пријављивање тежих облика угрожавања безбедности и
непоштовања прописаног кућног реда надлежним службама
Министарства унутрашњих послова ради интервенције против
физичких лица која то чине;
10. предузимање мера заштите од пожара на санирању почетног
пожара, по потреби алармирање надлежне ватрогасне јединице и
реализацију других потребних мера ради отклањања последица
пожара, а у складу са утврђеним Правилима заштите од пожара
Наручиоца, Планом евакуације и упутствима за поступање у случају
пожара;
11. забрану извршиоцима послова физичког обезбеђења за време рада
спавања, гледања телевизијског програма, неовлашћеног
коришћења информатичке, телекомуникационе и друге опреме и
службеног инвентара Наручиоца, конзумирања алкохола или других
опијата, примања приватних посета, самоиницијативног напуштања
послова и удаљавања са места на коме се у Комплексу Наручиоца
врше послови физичког обезбеђења, као
и сваког другог
неовлашћеног или неоправданог чињења или нечињења којима се
угрожава утврђени режим безбедности у Комплексу Наручиоца:
12. поштовање прописаних правила коришћења објеката (кућног реда)
Наручиоца од стране запослених код Извршиоца, вршење
службених дужности и овлашћења, однос према запосленима код
Наручиоца, странкама, корисницима услуга Наручиоца и другим
посетиоцима, понашање и изглед извршилаца послова физичког
обезбеђења у Комплексу Наручиоца који су примерени природи
архивске делатности и у складу са утврђеним редовним и
програмским циљевима, задацима и активностима Наручиоца,
утврђеним правилима и стандардима за обављање послова
обезбеђења;
13. испуњавање општих и посебних услова за рад од стране извршиоца
послова обезбеђења, који су прописани позитивним прописима за
ову врсту послова и радних задатака, као и њихову здравствену и
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психо-физичку способност
за обављање послова физичког
обезбеђења;
14. адекватну оспособљеност извршиоца послова обезебеђења за
предузимање мера заштите од пожара и гашење почетног пожара,
која се доказује одговарјућим уверењем о положеном испиту у овој
области за сваког извршиоца ових послова у Комплексу Наручиоца;
15. оспособљеност за рад и руковање унутрашњом гасном
инсталацијом у систему грејања објеката Наручиоца, која се
доказује одговарјућим уверењем надлежног Јавног предузећа
„Србијагас“ о положеном испиту из теоретског и практичног
програма за руковање овом инсталцијом у објектима Наручиоца;
16. замену запосленог извршиоца послова физичког обезбеђења
уколико је Наручилац незадовољан његовим радом;
17. организовање и функционисање контролно-оперативног центра
Извршиоца који ради 24 часа, 365 дана годишње, који је примерен
утврђеној делатности и специфичностима комплекса Наручиоца као
установе културе;
18. остале послове, обавезе, мере, активности и правила понашања у
овој области у складу са важећим прописима и општим актима
Наручиоца, као и налозима овлашћених лица Наручиоца и
преузетим уговорним обавезамa.
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.
И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних
услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин
дефинисан у следећој табели, и то:
Р.бр

1.

2.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

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

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI
ове конкурсне документације), којом
понуђач под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава услове за учешће у поступку
јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до
Да он и његов законски заступник 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом
није осуђиван за неко од кривичних конкурсном документацијом
дела као члан организоване
криминалне
групе,
да
није
осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело
примања или давања мита,
кривично дело преваре (чл. 75. ст.
1. тач. 2) ЗЈН);

3.

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

4.

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

ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном
документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин
дефинисан у наредној табели, и то:
Р.бр.
1.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

а)да у 3 године (2015, 2016 и 2017) није за тачку а): БОН ЈН за обрачунске 2015,
2016 и 2017. годину који издаје АПР где
исказао губитак у пословању;
се види позиција АОП 202;
б)да у протеклих шест месеци (6), од
дана
објављивања
позива
за за тачку б): потврда НБС о броју дана
достављање понуда (рачунајући и дан неликвидности;
позива) није имао блокаде текућих за тачку в): копије прве и последње
рачуна отворених код пословних банака стране Извода из појединачне пореске
за обављање платног промета;
пријаве за порезе и доприносе по
(образац
ППППД)
и
в) да уредно исплаћује зараде одбитку
запослених у складу са Законом о раду; Обавештење о успешном пријему
пореске пријаве електронским путем о
исплаћеним зарадама запослених за
месец фебруар 2018.године и то копија.
Напомена: Стање задужења по БОП на
дан извода мора бити 0,00 рсд.

2.

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
да је у последње 3 године (2015, 2016 и
2017)
пружао
услуге
физичког
обезбеђењаза потребе наручиоца –
установа културе, и то код најмање три
различита наручиоца;

-списак
референтних
наручилаца
физичког обезбеђења - установа
културе којима је понуђач, у последње 3
године (2015, 2016 и 2017.), пружао
услугу
физичког
обезбеђења
достављањем
потврда
оверених
печатом и потписом референтног
наручиоца у оригиналу. Списак мора да
садржи податке о најмање три
референтна
наручиоца
(назив
наручиоца - установе културе, седиште,
ПИБ, матични број као и податке о
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особама
за
контакт
и
контакт
телефонима). Наручилац задржава
право
провере
истинитости
достављених података о референтним
наручиоцима.

3.

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
Да располаже адекватним техничким
капацитетом – средствима за
извршење
предметне
набавке,
односно да:
а)поседује
минимум
један
контролно-оперативни центар који
ради 24 часа, 365 дана годишње;
б) поседује радио везу од чега
минимум један репетитор и две
ручне радио станице (ПР, МЛ);
в) поседује службене мобилне
телефоне
са
претплатничким
бројевима,с тим да број службених
мобилних телефона треба да
одговара
броју
запослених
извршилаца на пословима физичког
обезбеђења;

4.

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
Да располаже адекватним кадровским
капацитетом, и то да пре објављивања
јавног позива има најмање 10
запослених на неодређено и одређено
време у складу са Законом на
пословима физичког обезбеђења, од
којих 4 запослена оспособљена за рад
и руковање унутрашњом гасном
инсталацијом у систему грејања
објеката Наручиоца, која се доказује
одговарјућим уверењем надлежног
Јавног предузећа „Србијагас“ о
положеном испиту из теоретског и
практичног програма за руковање овом
инсталцијом у објектима Наручиоца

5.

Да у свом пословању примењује
стандарде ISO 9001:2008 (систем
менаџмента квалитетом), OHSAS
18001
(систем
менаџмента
безбедности и здравља на раду) и

-за тачку а): изјава под пуном
кривичном,
моралном
и
материјалном одговорношћу да
понуђач поседује минимум један
контролно-оперативни центар који
ради 24 часа, 365 дана годишње;
-за тачку б): копија потврде РАТЕЛ –
а о важности дозвола за радио
станице;
-за тачку в): копија уговора за
телефонске услуге са једним од
провајдера регистрованог за услуге
мобилне телефоније у Републици
Србији.

-за минимум 10 запослених на
неодређено и одређено време у складу
са Законом на пословима физичког
обезбеђења доставити образац М-А;
-за
4 запослена доставити копије
уверења надлежног Јавног предузећа
„Србијагас“ о положеном испиту из
теоретског и практичног програма за
руковање овом инсталцијом у објектима
Наручиоца.

-

Достављањем
сертификата

копија
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ISO 14001 (систем заштите животне
средине);

-потребно је да понуђач достави копије
важећег сертификата/ потврде да је
предузеће
сертификовано
према
стандарду SRPS A.L2.002: 2015 за
пружање услуге физичког обезбеђења
са копијом извештаја о контролисању
издатог од стране контролног тела
акредитованог од Акредитационог тела
Србије (АТС).

6.

Да има одличан квалитет у области
физичке заштите објеката, физичке
заштите лица и физичке заштите
јавних скупова према стандарду
SRPS A.L2.002: 2015 (стандард
издат
од
Института
за
стандардизацију Републике Србије),
што
доказује
обавезим
достављањем копије Сертификата о
контролисању испуњења захтева
стандарда SRPS A.L2.002: 2015 и
копије извештаја о контролисању
издатог од стране контролног тела
акредитованог од Акредитационог
тела Србије (АТС).
Напомена: Потребно је да сви
напред
наведени
сертификати
буду
издати
од
стране
акредитованих кућа.

7.

Да
је
понуђач
лиценцирано -потребно је да понуђач достави копију
предузеће за обављање послова лиценце
физичког обезбеђења

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем
1, 2, 3 и 4. и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке
наведних у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2, 3. и
4, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ
(Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), којом под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за
учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и
чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом
80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1.
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тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави
ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу V ове конкурсне
документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и
оверену печатом.
 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а
додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у
поглављу V ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која
наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током
важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа
о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену
копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у
остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености
обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке
(свих или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да
достави:
•

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у
табеларном приказу обавезних услова – Доказ:
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извод из регистра надлежног привредног суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,,
односно извод из одговарајућег регистра.
2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у
табеларном приказу обавезних услова – Доказ:
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe
основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег
правног лица, односно седиште представништва или огранка
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није
осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда
не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су
у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно
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је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ
СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно
седиште представништва или огранка страног правног лица, којом
се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против
привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене
евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег
суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано
за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из
казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има
више зсконских заступника дужан је да достави доказ за сваког од
њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције,
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања
понуда.
3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у
табеларном приказу обавезних услова - Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази
у поступку приватизације.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања
понуда.
•
-

ДОДАТНИ УСЛОВИ
1) Финансијски капацитет, услов под редним бројем 1. наведен у
табеларном приказу додатних услова – Доказ:
.за тачку а): БОН ЈН за обрачунске 2015, 2016 и 2017. годину који издаје
АПР где се види позиција АОП 202;
за тачку б): потврда НБС о броју дана неликвидности;
за тачку в): копије прве и последње стране Извода из појединачне
пореске пријаве за порезе и доприносе по одбитку (образац ППППД) и
Обавештење о успешном пријему пореске пријаве електронским путем
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-

о исплаћеним зарадама запослених за месец фебруар 2018.године и
то копија.
Напомена: Стање задужења по БОП на дан извода мора бити 0,00 рсд.
2) Пословни капацитет, услов под редним бројем 2. наведен у
табеларном приказу додатних услова – Доказ:
-списак референтних наручилаца физичког обезбеђења - установа
културе којима је понуђач, у последње 3 године (2015, 2016 и 2017.),
пружао услугу физичког обезбеђења достављањем потврда
оверених печатом и потписом референтног наручиоца у оригиналу.
Списак мора да садржи податке о најмање три референтна
наручиоца (назив наручиоца - установе културе, седиште, ПИБ,
матични број као и податке о особама за контакт и контакт
телефонима). Наручилац задржава право провере истинитости
достављених података о референтним наручиоцима.
3) Технички капацитет, услов под редним бројем 3. наведен у
табеларном приказу додатних услова – Доказ:
a. за тачку а): изјава под пуном кривичном, моралном и
материјалном одговорношћу да понуђач поседује минимум
један контролно-оперативни центар који ради 24 часа, 365
дана годишње;
b. за тачку б): копија потврде РАТЕЛ – а о важности дозвола за
радио станице;
c. за тачку в): копија уговора за телефонске услуге са једним од
провајдера регистрованог за услуге мобилне телефоније у
Републици Србији.

4) Кадровски капацитет, услов под редним бројем 4. наведен у
табеларном приказу додатних услова – Доказ:
a. за минимум 10 запослених на неодређено и одређено време
у складу са Законом на пословима физичког обезбеђења
доставити образац М-А;
b. за 4 запослена доставити копије уверења надлежног Јавног
предузећа „Србијагас“ о положеном испиту из теоретског и
практичног програма за руковање овом инсталцијом у
објектима Наручиоца.
5. Потребно је да понуђач достави копије важећих сертификата. Напомена:
Сертификати/потврде морају бити издати од стране акредитованих
сертификационих кућа.
6. Потребно је да понуђач достави копије важећег сертификата/ потврде да
је предузеће сертификовано према стандарду SRPS A.L2.002: 2015 за пружање
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услуге физичког обезбеђења са копијом извештаја о контролисању издатог од
стране контролног тела акредитованог од Акредитационог тела Србије (АТС).
7. Потребно је да понуђач достави копију лиценце за обављање послова
физичког обезбеђења.
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75.
став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа, и то:
доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у
регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да
доставе, јер је јавно доступан на интернет страници Агенције за
привредне регистре - www. apr.gov.rs)
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са
законом којим се уређује електронски документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази,
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под
кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или
управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те
државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли
су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од
стране надлежних органа те државе.
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IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
1. Критеријум за доделу уговора:
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума
,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће
се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац
извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда
са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који
су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом
ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену.
Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то
тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте
величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући
само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен
уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити
записник извлачења путем жреба.
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V ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
Саставни део понуде чине следећи обрасци:
1) Образац понуде (Образац 1);
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац
2);
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5) Потврда за референце понуђача (Образац 5)
6) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом,
(Образац 6);
7) Образац изјаве о средствима финансијског обезбеђења (Образац 7)
8) Образац изјаве о преузимању обавезе оспособљавања запослених на
пословима физичког обезбеђења за рад и руковање унутрашњом гасном
инсталацијом (Образац 8)
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(ОБРАЗАЦ 1)
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга
физичког обезбеђења комплекса Архива Југославије, ЈНМВ број 5/2018
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
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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:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

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

вредности
извршити

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
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

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
Југославије ЈНМВ 5/2018

услуге физичког

обезбеђења комплекса Архива

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом

Рок и начин плаћања

Рок важења 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.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
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(ОБРАЗАЦ 2)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ОПИС

1

Физичко обезбеђењe
комплекса Архива
Југославије, у
непрекидном трајању од
0 до 24 часа:
-са 2 (два) извршиоца
послова обезбеђења у
дневној смени од 07 до 19
часова и

Једин
ица
мере

Количи
на

Јединич
на цена
без ПДВа

Јединичн
а цена са
ПДВ-ом

Укупна
месечна
цена

Укупна
месечна
цена са
ПДВ-ом

2

3

4

5

6

7

1
сат
по 1
извр
шио
цу

2
изврш
иоца

-са 1 (једним)
извршиоцем послова
обезбеђења у ноћној
смени од 19 до 07 часова,
уз појачану контролу и
надзор ових послова у
ноћној смени, у свему
према Опису предмета
јавне набавке која чини
саставни део конкурсне
документације

Укупна цена за период од 12 месеци без ПДВ ___________________ динara

Укупна цена за период од 12 месеци са ПДВ-____________________ динara

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
• у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а,
• у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом,
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•

•

у колону 6. уписати укупна месечна цена без ПДВ-а и то тако што ће
помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим
количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну месечну
цену предмета набавке без ПДВ-а.
у колону 7. уписати колико износи укупна месечна цена са ПДВ-ом и то тако
што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са
траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну
месечну цену предмета набавке са ПДВ-ом.
Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у
табели:
ВРСТА ТРОШКА

УКУПАН ИЗНОС
ПОНУДЕ

ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ПРИПРЕМАЊА

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од Наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца,
Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове прибављања средстава
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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(ОБРАЗАЦ 4)

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 мале вредности - услуге обезбеђења комплекса Архива
Југославије у улици Васе Пелагића 33 у Београду, бр 5/2018, поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

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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(ОБРАЗАЦ 5)

ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ ПОНУЂАЧА
Назив референтног наручиоца
Седиште:
Улица и број:
Телефон:
Матични број
ПИБ:
Контакт особа:
У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама,
достављамо вам
ПОТВРДУ
Којом потврђујемо да је пружалац услуге:_____________________________ у
периоду од _______________ до _____________год. извршио услуге физичког
обезбеђења по основу: Уговора број: ______________ од _________________.

Потврда се издаје на захтев _________________________________,
a ради учешћа у јавној набавци услуге физичког обезбеђења комплекса Архива
Југославије у улици Васе Пелагића бр. 33 у Београду, број ЈНМВ 5/2018 и у друге
сврхе се не може користити.
Место:
Датум:
Да су подаци тачни својим потписом потврђује:
Наручилац - Купац

_______________________________
(потпис и печат овлашћеног лица)
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(ОБРАЗАЦ 6)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И
ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач
_____________________________________________[навести назив
понуђача] у поступку јавне набавке услуге физичког обезбеђења комплекса Архива
Југославије број 5/2018, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75.
ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);
5) Понуђач испуњава додатне услове: финансијски, пословни, технички и
кадровски капацитет, у свом пословању примењује стандарде наведене у
конкурсној документацији, има одличан квалитет у области физичке
заштите објеката и поседује лиценцу.
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да
испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове
испуњавају заједно.
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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ОБРАЗАЦ 7)
ИЗЈАВА О СРЕДСТВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Понуђач ________________________________________________________,
из ___________________________, се обавезује да ће, истовремено са
потписивањем додељеног уговора о јавној набавци, доставити Наручиоцу средство
финансијског обезбеђења које је предвиђено Конкурсном документацијом и
Уговором, и то: неопозиву и безусловну банкарску гаранцију за добро
извршење посла, плативу на први позив без приговора, у износу од 10% од
вредности уговора и са роком важности тридесет дана дуже од истека рока
важности уговора (гласи на Архив Југославије).

У ________________,

_______________2018.год

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА

МП

_____________________________
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(ОБРАЗАЦ 8)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ОБАВЕЗЕ
ОСПОСОБЉАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ФИЗИЧКОГ
ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА РАД И РУКОВАЊЕ УНУТРАШЊОМ ГАСНОМ
ИНСТАЛАЦИЈОМ

Понуђач _________________________________________________, из
___________________________, се обавезује да ће своја 4 запослена у Комплексу
Наручиоца оспособити за рад и руковање унутрашњом гасном инсталацијом у
систему грејања Наручиоца и да ће у року од 45 дана од дана потписивања уговора
о вршењу услуге која је предмет ове јавне набавке предати Наручиоцу издата
уверења Јавног предузећа „Србијагас“ о положеном испиту за руковање гасном
инсталацијом.

У ________________,

_______________2018.год

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА

МП

_____________________________

Напомена: Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача или сваког
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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VI МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
КОМПЛЕКСА АРХИВА ЈУГОСЛАВИЈЕ

Закључен између:
Наручиоца Архива Југославије, са седиштем у Београду,, улица Васе Пелагића
број 33, ПИБ:101288268
Матични број: .07030673
Број рачуна: 840-1620-21
Назив банке: Управа за трезор,
Телефон: 011/3690252

Телефакс:011/3066635

кога заступа др Милан Терзић, директор
(у даљем тексту: Наручилац)
и
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту:Извршилац.),

Основ уговора:
ЈНМВ Број 5/2018
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.
Предмет уговора је регулисање међусобних права и обавеза уговорних страна
поводом пружања услуге физичког обезбеђења за потребе Наручиоца .
Уговорне стране су сагласне да се услуга физичког обезбеђења за потребе
Наручиоца односи на комплекс Архива кога Наручилац користи у ул. Васе Пелагића
број 33 у Београду, и то:
-

главни објекат,
помоћни дворишни објекат 1 (гасна котларница, гаража и депо),
помоћни дворишни објекат 2 (депо) ,
трафостаница,
портирница и
припадајуће двориште са оградом.

ПОСЛОВИ, УСЛОВИ И НАЧИН ОБАВЉАЊА
УСЛУГЕ ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА – ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА

Члан 2.
Уговорне стране су сагласне да се услуга физичког обезбеђења у
Комплексу Наручиоца из члана 1 овог уговора врши непрекидно од 0 до 24 часа, и
то:
са два извршиоца послова обезбеђења у дневној смени од 07 до 19 часова и
са једним извршиоцем послова обезбеђења у ноћној смени од 19 до 07 часова,
уз појачану контролу и надзор ових послова у ноћној смени.
Услуга физичког обезбеђења обухвата следеће послове, услове и начин њиховог
обављања:
-

1 чување и физичку заштиту имовине у Комплексу Наручиоца,
запослених у њему и посетилаца од свих врста противправног
угрожавања њихове безбедности;
2 контролу кретања физичких лица кроз службене улазе;
3 контролу поштовања прописаног кућног реда у Комплексу
Наручиоца;
4 контролу уношења и изношења предмета и другог материјала кроз
службене улазе појединих објеката и Комплекса Наручиоца у
целини на основу издатог службеног налога или одобрења и вођење
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евиденције уношења и изношења предмета и другог материјала
кроз службене улазе;
редовне превентивне обиласке објеката, просторија, дворишта и
Комплекса Наручиоца у целини, посебно адекватну спољну и
унутрашњу контролу делова објеката, појединих уређаја и
инсталација од приоритетног значаја за превентивно-техничку
заштиту и безбедност, и то у временским интервалима који
омогућавају благовремено уочавање свих појава и недостатака који
угрожавају безбедност и хитну интервенцију на њиховом отклањању
и спречавању штетних последица по људе и имовину;
вођење евиденције о свим уоченим појавама и околностима од
значаја за безбедност Комплекса Наручиоца, као и уредно и
благовремено обавштавање надлежних лица Наручиоца о њима;
вођење евиденције долазака у Комплекс Наручиоца запослених и
спољних сарадника наручиоца ван утврђеног распореда редовног
радног времена;
принудно спречавање уласка, односно удаљење из објеката или
Комплекса Наручиоца у целини свих лица која на било који начин
угрожавају безбедност или испољавају непоштовање прописаног
кућног реда, ако претходне мере упозорења на обавезу поштовања
кућног реда нису дале резултате;
пријављивање тежих облика угрожавања безбедности и
непоштовања прописаног кућног реда надлежним службама
Министарства унутрашњих послова ради интервенције против
физичких лица која то чине;
предузимање мера заштите од пожара на санирању почетног
пожара, по потреби алармирање надлежне ватрогасне јединице и
реализацију других потребних мера ради отклањања последица
пожара, а у складу са утврђеним Правилима заштите од пожара
Наручиоца, Планом евакуације и упутствима за поступање у случају
пожара; поштовање прописаног кућног реда Наручиоца од стране
запослених код Извршиоца;
забрану извршиоцима послова физичког обезбеђења за време рада
спавања, гледања телевизијског програма, неовлашћеног
коришћења информатичке, телекомуникационе и друге опреме и
службеног инвентара Наручиоца, конзумирања алкохола или других
опијата, примања приватних посета, самоиницијативног напуштања
послова и удаљавања са места на коме се у Комплексу Наручиоца
врше послови физичког обезбеђења, као
и сваког другог
неовлашћеног или неоправданог чињења или нечињења којима се
угрожава утврђени режим безбедности у Комплексу Наручиоца:
вршење службених дужности и овлашћења, однос према
запосленима код Наручиоца, странкама, корисницима услуга
Наручиоца и другим посетиоцима, понашање и изглед извршилаца
послова физичког обезбеђења у Комплексу Наручиоца који су
примерени природи архивске делатности и у складу са утврђеним
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редовним и програмским циљевима, задацима и активностима
Наручиоца, утврђеним правилима и стандардима за обављање
послова обезбеђења;
испуњавање општих и посебних услова за рад од стране извршиоца
послова обезбеђења, који су прописани позитивним прописима за
ову врсту послова и радних задатака, као и њихову здравствену и
психо-физичку способност
за обављање послова физичког
обезбеђења;
адекватну оспособљеност извршиоца послова обезебеђења за
предузимање мера заштите од пожара и гашење почетног пожара,
која се доказује одговарјућим уверењем о положеном испиту у овој
области за сваког извршиоца ових послова у Комплексу Наручиоца;
оспособљеност запослених извршиоца за рад и руковање
унутрашњом гасном инсталацијом у систему грејања објеката
Наручиоца, која се доказује одговарјућим уверењем надлежног
Јавног предузећа „Србијагас“ о положеном испиту из теоретског и
практичног програма за руковање овом инсталцијом у објектима
Наручиоца у овој области за 4 извршиоца ових послова у Комплексу
Наручиоца;
замену запосленог извршиоца послова физичког обезбеђења
уколико је Наручилац незадовољан његовим радом;
организовање и ангажовање од стране Извршиоца контролне
службе 24 часа непрекидно, а која је примерена природи
делатности Наручиоца и специфичностима Комплекса Наручиоца
који се обезбеђује;
остале послове, обавезе, мере, активности и правила понашања у
овој области у складу са важећим прописима и општим актима
Наручиоца, као и налозима овлашћених лица Наручиоца и
преузетим уговорним обавезамa.
Члан 3.

Извршилац је обавезан да уговорене послове физичког обезбеђења врши савесно,
са пажњом доброг домаћина, благовремено и у складу са важећим прописима,
правилима и стандардима у овој области, као и да надокнади штету коју Наручилац
претрпи због чињења или нечињења његових запослених намерно или из крајње
непажње.

Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да је средство финансијског обезбеђења Наручиоца
банкарска гаранција за добро извршење посла у висини од 10% вредности
уговорене цене предметне услуге, коју је Извршилац предао Наручиоцу на начин и
у року одређен конкурсном документацијом јавне набавке која је основ овог уговора,
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а која је безусловна, неопозива и платива на први позив без приговора,
важношћу најмање 30 дана дужа од истека важности овог уговора.

са

Члан 5.
Извршилац се обавезује да ће за своје запослене организовати и примењивати
мере безбедности и здравља на раду, да ће 4 запослена оспособити за рад и
руковање унутрашњом гасном инсталацијом у систему грејања Наручиоца, да ће за
све запослене који раде у Комплексу Наручиоца обезбедити да се придржавају
прописаних мера безбедности и здравља на раду у том комплексу, као и службену
и заштитну одећу и обућу, као и остала средства за рад.
Уколико Извршилац у складу са утврђеном обавезом у ставу 1. овог члана, у року
од 45 дана од дана потписивања овог уговора, не преда Наручиоцу издата уверења
Јавног предузећа „Србијагас“ о положеном испиту
за руковање гасном
инсталцијом, Наручилац може једнострано раскинути уговор и наплатити банкарску
гаранцију из члана 4. овог уговора.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 6.
Наручилац се обавезује да обезбеди:
1. несметано присуство и рад запослених код Извршиоца на пословима
обезбеђења у просторијама Наручиоца и Комплексу Наручиоца у целини и
несметано пружање уговорених услуга;
2. упознавање запослених код Извршиоца са објекатима, просторијама и
Комплексом Наручиоца у целини, посебно са деловима објеката, појединих
уређаја и инсталација од приоритетног значаја за превентивно-техничку
заштиту и безбедност, ради благовременог уочавања свих појава и
недостатака који угрожавају безбедност и предузимања хитних мера и
интервенција на њиховом отклањању и спречавању штетних последица по
људе и имовину;
3. бесплатно коришћење одговарајуће просторије за чување опреме и
средстава потребних за послове обезбеђења.
4. пријем благовременог упозорења Извршиоца на све неправилности,
недостатке и околности које могу угрозити безбедност људи и имовине у
Комплексу Наручиоца и, у складу са тим, предузимање мера без одлагања
на њиховом отклањању у складу са расположивим могућностима Наручиоца.
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ЦЕНА
Члан 7.
Уговорне стране су сагласне да цена услуге која је предмет овог Уговора износи
_______ динара, (словима:______________________) на сат по једном извршиоцу
послова обезбеђења и да се плаћање врши на основу месечног обрачуна радних
часова и броја извршилаца за претходни месец дана рада, у року од 30 дана, од
дана испостављене фактуре за претходни месец.
Члан 8.
Уговорне стране су сагласне да се уговорена цена може променити искључиво
договором уговорних страна – анексом уговора, и то услед значајних промена цена
и услова на тржишту, а на образложен захтев уговорне стране која предлаже
промену цена.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.
На сва питања која нису регулисана овим уговором, а која су од важности за његово
извршење, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 10.
Уговор се закључује на период од годину дана и сматра се закљученим даном када
га у истоветном тексту потпишу обе уговорне стране.
Измене и допуне овог уговора обавезују уговорне стране искључиво ако су
извршене у писаној форми и уз обострану сагласност уговорних страна.

Члан 11.
Уговорне стране се обавезују да, у духу солидарности, узајмно сарађују како би
омогућиле и олакшале реализацију овог уговора и да евентуалне спорове решавају
споразумно, у противном за решавање спора утврђује се надлежност суда у
Београду.
Уколико једна од уговорних страна жели да раскине уговор, дужна је да ту намеру
саопшти у писаном облику другој страни.
Отказни рок је 30 дана и тече од дана подношења писмeног саопштења из става 2.
овог члана.
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Члан 12.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за
сваку уговорну страну.

ЗА ИЗВРШИОЦА

__________________

ЗА НАРУЧИОЦА

др Милан Терзић, директор
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да
се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој
понуди.
Понуду доставити на адресу: Архив Југославије, Васе Пелагића 33, са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку услуга – физичког обезбеђења комплекса Архива
Југославије, ЈН бр 5/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом
уколико је примљена од стране наручиоца до 28.9.2018. до 10 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде
према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац
ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће
навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити,
сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:
-

Образац понуде
Доказе за испуњеност обавезних и додатних услова у складу са
упутствима за испуњење обавезних и додатних услова у складу са
упутствима за испуњење обавезних и додатних услова датих у
конкурсној документацији
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-

Модел уговора
Образац структуре понуђене цене
Образац изјаве о независној понуди
Потврду за референце понуђача
Образац изјаве о поштовању обавеза по члану 75 и 76 ЗЈН
Образац изјаве о средствима финансијског обезбеђења
Образац изјаве о преузимању обавезе оспособљавања запослених на
пословима физичког обезбеђења за рад и руковање унутрашњом
гасном инсталацијом у систему грејања објеката Наручиоца
(Доставља понуђач који нема 4 запослена за које су издата уверења
Јавног предузећа „Србијагас“ о положеном испиту за руковање
инсталцијом у објектима Наручиоца)

3. ПАРТИЈЕ
Јавна набавка није обликована по партијама.

4.ПОНУДА СА ВАРЈАНТАМА
Подношење понуде са варјантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Архив Југославије,
Васе Пелагића 33, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку услуга – физичког обезбеђења, ЈНМВ бр.
5/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку услуга – физичког обезбеђења, ЈНМВ бр.
5/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку услуга – физичког обезбеђења, ЈНМВ бр.
5/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга – физичког обезбеђења,
ЈНМВ бр.5/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”.
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На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље V), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље V) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%,
као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о
јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
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8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)
до 6) Закона и то податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
4) понуђачу који ће издати рачун,
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање,
6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова.
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.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћање се врши на основу месечног обрачуна радних часова и броја извршилаца
за претходни месец дана рада, најкасније у року од 30 дана, од дана испостављене
фактуре за претходни месец.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
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У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА
У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату
вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу
са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да
тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА
ФИНАНСИЈСКОГ
ОБЕЗБЕЂЕЊА
ИСПУЊЕЊА
ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА
Понуђач се обавезује да приликом подношења понуде достави наручиоцу:
- оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини од 2% од
вредности понуде. Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора да важи док
траје рок важења понуде и мора бити безусловна, неопозива и платива на први
позив, без приговора;
- оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро
извршење посла, обавезујућег карактера за банку. Писмо не сме имати садржину
која се односи на политику банке и нарочито одредницу да писмо не представља
даљу обавезу за банку, као гаранта.
Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да пре закључења
уговора, као средство финансијског обезбеђења, преда наручиоцу банкарску
гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% вредности уговорене
цене предметних услуга, чија важност мора бити најмање 30 дана дужа од истека
важности уговора. Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива
и платива на први позив без приговора.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да
понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин
предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне
услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за
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решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој
банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета
3 (инвестициони ранг).
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца,
електронске поште на e-mail jelena.v@arhivyu.rs тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре
истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева
за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ
бр.5/2018.
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, и то:
- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране
наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца
или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна
је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што
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је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено
достављање.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. 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 разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.
.
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који
је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно
одредбама овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем
тексту: Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом
на e-mail: јelena.v@arhivyu.rs, факсом на број 30-66-635 или препорученом
пошиљком са повратницом на адресу наручиоца.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом
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захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних
набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана
пријема захтева.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако
је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу
са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и
неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става,
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за
подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права
је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења
претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи
следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда
мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос
средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може
да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране

44
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чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; Архив Југославије; јавна набавка ЈНМВ 5/2018;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за
којег је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и
печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној
уплати таксе наведене под тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства
финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под
(1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно
социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за
заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке
Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
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