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Републике Србије“ број 68/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 0130/193 од 09.05.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 0130/194 од 09.05.2016, припремљена је:
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Београдска пословна школа –Висока школа струковних студија, Београд,
улица Краљице Марије 73, Интернет страница: www.bbs.edu.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Резервисана јавна набавка
Није у питању резервисана јавна набавка.
4. Електронска лицитација
Не спроводи се електронска лицитација.
5. Контакт: Милан Јовчић, e-mail milan.jovcic@bbs.edu.rs, телефон: 011/3042-320.
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке:
Предмет јавна набавке број 11/2016 су добра против пожарна опрема (ОЗНАКА У ОРН
-44480000 разна опрема за противпожарну заштиту)
2. Набавка по партијама: Ова набавка није обликована по партијама
3. Поступак се спроводи: ради закључења уговора
4. Датуми:
4.1. Последњи датум за предају понуда: 13.06.2016.године до 09:00 часова
без обзира на начин достављања
4.2. Датум отварања понуда: 13.06.2016. године, у 11:00 часова у зборници Школе на
првом спрату
5. Критеријум за избор понуде: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ И УГРАДЊЕ
1. Противпожарна опрема и уградња
Red.
Opis
br.
1
1.

2
OPREMA
Isporuka, ugradnja i puštanje u rad adresabilne centrale
za dojavu požara za izgradnju potpuno redundantnog
sistema za dojavu požara tipa B5-SCP3020 Securiton
Švajcarska ili odgovarajuća sledećih karakteristika:
kapaciteta 12 petlji, sa maksimalno 250 adresabilnih detektora
u svakoj petlji. U sastavu centrale se nalazi se i operativnoupravljačka tastatura za rukovanje sistemom, sa TFT displejom
5.7“ i SecuriWheel-om za kretanje kroz menije. Sva stanja
sistema se prikazuju u tekstualnom obliku na displeju. Moguće
je birati ispis na 2 jezika, od kojih je jedan srpski. Menjanje
jezika je moguće u toku rada centrale. Na konzoli postoje 3
funkcijska tastera i 7 LED za prikazivanje prioritetnih stanja.
Centrala sadrži napojnu jedinicu sa akumulatorskim baterijama
2x12V, 40Ah za rezervno napajanje sistema minimalno 72 sata
u mirnom i 30 minuta u alarmnom režimu u slučaju ispada
mrežnog napajanja.
Centrala ima mogućnost da softverski vrši izbor osetljivosti i
kriterijuma rada javljača požara (dim, temperatura ili
kombinovano).
Osim osnovnog modula B5-MCB15 i napojnog modula B5PSU, centrala sadrži i 6 modula za 2 petlje B5-DXI2 i relejni
modul B5-MRI16 sa 16 programabilna izlaza. Centrala sadrži i
mrežni interfejs modul tip B5-NET2-485 sa 2x RS485 i 2x 100
Base-TX redundantnim konekcijama za umrežavanje
SecuriFire kontrolnih panela i upravljačkih tastatura, kao i za
povezivanje sa računarom sa grafičkim softverom. Mrežni
modul treba da ima mogućnost povezivanja centrale na
nadređeni sistem koristeći ModBus/TCP ili ISP/IP protokol,
kao i mogućnost slanja imejla u slučaju alarma, greške ili
predefinisanog događaja. Centrale treba da ima mogućnost
memorisanja minimalno 50.000 događaja.
Centrala treba da ima odgovarajući atest i da zadovoljava
standard SRPS EN54-2 i SRPS EN54-4. Centrala treba da ima
potvrde o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetnoj
kompatibilnosti i Pravilnikom o električnoj opremi namenjenoj
za upotrebu u okviru određenih granica napona, koje su izdate
od strane domaćeg sertifikovanog tela.
Centrala treba da bude potpuno kompatibilna sa javljačima
požara SecuriStar Securiton koji su već postavljeni u objektu i
koji će biti povezani na jedan modul B5-DXI2. Komplet sa
Конкурсна документација за ЈН 11/2016
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2.

3.

4.

5.

dodatnim akumulatorskim baterijama 2x12V, 18Ah u
metalnom kućištu za montažu ispod centrale.
Isporuka računara sa pripadajućom tastaturom i mišem za
grafički prikaz sa sledećom konfiguracijom:
-MB: Gigabyte GA-B85M-D3V (INTEL B85, S.1150, PCI-E
x16 slot, 2 x PCI-E x1, 4 x SATA 6Gb/s, 2 x DDR3, VGA, 1 x
DVI,LPT rev. 1.1),
-CPU: Intel Core i3-4160 BOX (LGA 1150 CPU Core i3
4160, 3.6GHz, 3Mb L3, Dual Core),
-MEM: Kingston 4GB 1600MHz DDR3 (KVR16N11S8/4),
HDD: Seagate 1TB SATAIII 64MB,
-CDD: DVR LG GH24NSC0 AUAA10B (DVD±R Super
Multi 22X, IDE, SecurDisc, Silent Play, Dual Layer, Black,
Bare Bulk),
-CAS: LC Power LC924B 4200W (Midi Tower Case LC
Power Pro 924B 420W-12 Black),
-SOFT: Win Pro 8.1 64Bit Eng 1pk OEM DVD,
-Monitor 22”, LED, 1920x1080, 5ms, 200cd/m2, VESA
75x75, Black
Isporuka i instalacija potpunog grafičkog interaktivnog
softvera na srpskom jeziku sa dvostranom komunikacijom
sa centralom, sa funkcijom grafičkog pokazivanja mesta
izbijanja požara na monitoru kompjutera, praćenjem stanja
sistema i upravljanjem sistemom preko tastature. Aplikativni
softver na računaru treba da omogući operaterima sistema brzu
i jednostavnu identifikaciju lokacije i detalje eventualnog
požara i da omogući pravovremenu intervencuju na licu mesta.
Softver radi pod operativnim sistemom Windows i izrada i
instaliranje grafičkih mapa objekta sa položajima javljača
požara i alarmnog plana
Isporuka i montaža štampača HP LaserJet Pro M201n ili
odgovarajući sledećih karakteristika: brzina štampe 25 ppm
štampa prve strane 8 sек, kvalitet štampe 1200х1200 dpi, obim
štampe dо 8.000 strana mesečno, tehnologija štampe Ласер,
brzina procesora 750 MHz ,način povezivanja 1 х Ethernet, 1x
USB 2.0, Memorija 128 GB, veličina papira А4, А5, А6, В5
Isporuka, ugranja, obeležavanje i puštanje u rad adresabilnih
kombinovanih požarnih detektora (višekriterijumski dimni i
temperaturni detektor) sa oznakom Tip MCD573X/USB5011 Securiton ili odgovarajući, koji ujedinjuju prednosti
temperaturne i dimne detekcije u jednom detektoru. Inteligentna
logika garantuje pouzdanu dojavu sa najmanjom mogućnošću
pojave lažnih alarma, osetljivost detektora se automatski
prilagođava ambijentalnoj temperaturi, sa mogućnošću provere
stanja zaprljanosti i softverskog podešavanja načina rada (dimni,
temperaturni ili kombinovani). Svaki detektor treba da ima
ugrađen izolator petlje koji u slučaju kratkog spoja ili prekida
linije omogućuje nesmetan rad javljača. Detektor se montira u
standardno podnožje za montažu na plafon ili na spušteni plafon.
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6.

7.

8.

9.

Detektor treba da poseduje VdS atest i da zadovoljava standard
SRPS EN54-7 i SRPS EN54-5.
Softverski programiran da radi kao temperaturni javljač požara
Isporuka, ugranja, obeležavanje i puštanje u rad
adresabilnih
kombinovanih
požarni
detektor
(višekriterijumski dimni i temperaturni detektor) Tip
MCD573X/USB501-1 Securiton ili odgovarajući koji
ujedinjuje prednosti temperaturne i dimne detekcije u jednom
detektoru. Inteligentna logika garantuje pouzdanu dojavu sa
najmanjom mogućnošću pojave lažnih alarma, osetljivost
detektora se automatski prilagođava ambijentalnoj temperaturi,
sa mogućnošću provere stanja zaprljanosti i softverskog
podešavanja načina rada (dimni, temperaturni ili
kombinovani). Svaki javljač treba da ima ugrađen izolator
petlje koji u slučaju kratkog spoja ili prekida linije omogućuje
nesmetan rad javljača. Javljač se montira u standardno
podnožje za montažu na plafon ili na spušteni plafon. Javljač
treba da poseduje VdS atest i da zadovoljava standard SRPS
EN54-7 i SRPS EN54-5.
Softverski programiran da radi kao dimni javljač požara.
Isporuka, ugranja, obeležavanje i puštanje u rad adresabilnih
kombinovanih požarni detektor (višekriterijumski dimni i
temperaturni detektor) Tip MCD573X/USB501-1 Securiton
ili odgovarajući koji ujedinjuje prednosti temperaturne i dimne
detekcije u jednom detektoru. Inteligentna logika garantuje
pouzdanu dojavu sa najmanjom mogućnošću pojave lažnih
alarma, osetljivost detektora se automatski prilagođava
ambijentalnoj temperaturi, sa mogućnošću provere stanja
zaprljanosti i softverskog podešavanja načina rada (dimni,
temperaturni ili kombinovani). Svaki javljač treba da ima ugrađen
izolator petlje koji u slučaju kratkog spoja ili prekida linije
omogućuje nesmetan rad javljača. Javljač se montira u standardno
podnožje za montažu na plafon ili na spušteni plafon. Javljač
treba da poseduje VdS atest i da zadovoljava standard SRPS
EN54-7 i SRPS EN54-5.
Softverski programiran da radi kao javljač dima i ugljenmonoksida.
Isporuka, ugranja obeležavanje i puštanje u rad
adresabilnih ručnih detektora požara sa oznakom za
unutrašnju montažu na zid, tip MCP 521-1N/SDI82X-1
Securiton ili odgovarajući. Zaštita IP24, sa ugrađenim
izolatorom petlje koji u slučaju kratkog spoja ili prekida petlje
omogućava nesmetan rad svih detektora. Detektor treba da

kom

50

kom

395

kom

4

zadovoljava standard SRPS EN54-11.

kom

46

Isporuka, ugranja ,obeležavanje i puštanje u rad
adresabilne sirene za unutrašnju montažu na zid ili na
plafon, Tip BX-SBL502-RDB Securiton ili odgovarajući sa
ugrađenim izolatorom petlje, jačina 90dB, zaštita IP31. Sirena
treba da poseduje VdS sertifikat i da zadovoljava standard
SRPS EN54-3.

kom
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

Isporuka, ugranja, obeležavanje i puštanje u rad detektora
plamena za eksplozivno ugrožene prostore sa oznakom, tip
DF1101EX ili odgovarajući. - zona 1 i 2, sa 3 infracrvena
senzora, zaštita EEx ib IIC T4, IP67. Komplet sa podnožjem za
montažu na zid ili plafon.
Isporuka, ugradnja i povezivanje razvodnog ormana za napajanje
detektora plamena i smeštaj modula i Ex barijera dimenzija
400x600x250 mm, izrađen od dva puta dekapiranog lima, metalni, sa
vratima, bravom i ključem. Orman sadrži:
- dodatnu napojnu jedinicu 220Vac/24Vdc, 5Ah,
- rezervne akumulatorske baterije 2x12V / 2,2Ah,
- adresabilni ulazni modul tip BX-MDI8 ili adekvatan sa 8
konvencionalnih zona za povezivanje Ex detektora plamena,
- 2 kom. zaštitna Ex barijera tip Z787F ili odgovarajući.,
- relejnu karticu sa tri relea 24V/2A,
- 30 dvospratnih VS klema,
- 3 kom. VS klema,
- 3 kom. krajnjih VS klema,
- automatski osigurač 10A,
- din šine.
Isporuka, ugradnja i obeležavanje adresabilni izlazni modul tip
BX-REL4 Securiton ili odgovarajući,koji poseduje 4 releja, svaki sa
po tri kontakta (COM, NO i NC). Svaki izlaz se posebno programira i
konfiguriše pomoću PC softvera. Isporučuje se sa razvodnom kutijom
za montažu na zid. Modul treba da poseduje VdS sertifikat i da
zadovoljava standard SRPS EN54-18.
Isporuka i ugradnja adresabilni ulazni modul tip BX-IM4
Securiton ili odgovarajući, za 4 beznaponska kontakta. Svaki ulaz se
posebno programira i konfiguriše pomoću PC softvera. Isporučuje se sa
razvodnom kutijom za montažu na zid. Modul treba da poseduje VdS
sertifikat i da zadovoljava standard SRPS EN54-18.
Isporuka i ugradnjaVoice dialer - telefonski prenosnik alarma sa
tri ulazne zone tip T-VOX ili odgovarajući, za slanje tri nezavisne
alarmne govorne poruke ili jedinstvene poruke na 3 grupe sa po 4
programirana telefonska broja.
Isporuka i ugradnja paralelni indikator delovanja za montazu na
spušteni plafon tipa RAL 720X ili odgovarajući.
Isporuka i puštanje u rad u portirnici prizemlja kontrolno
upravljačke tastature za rukovanje sistemom dojave požara tipa
B5-MIC711 Securiton Švajcarska ili odgovarajući. Sadrži TFT
displej 5.7“ i SecuriWheel za kretanje kroz menije. Sva stanja sistema
se prikazuju u tekstualnom obliku na displeju. Moguće je birati ispis na
3 jezika, od kojih je jedan srpski. Menjanje jezika je moguće u toku rada
centrale. Na konzoli postoje 3 funkcijska tastera i 7 LED za prikazivanje
prioritetnih stanja.
RADOVI
Demontaža postojećih javljača tipa Iskra požara u garaži i na trećem
spratu komada 50 i postojećeg kabla javljača požara u garaži i na
trećem spratu 600 m
Povezivanje i puštanje u rad celog sistema protivpožarne opreme
Конкурсна документација за ЈН 11/2016
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uraduti prema Projektoj-tehničkoj dokumentaciji Naručioca i sa
sledećim matrijalima:
- električne instalacije stabilne instalacije za dojavu požara
bezhalogenim ("halogen free") instalacionim kablom sa statičkim
širmom tipa J-H(St)H 2x2x0,8 mm, dužina cca 5500 m
- električnu instalaciju stabilne instalacije za dojavu požara kablom JEH(St)H 2x2x0,8 mm E90, dužina cca 300 m
- električne instalacije za povezivanje centrale sa napojnim ormanom
bezhalogenim ("halogen free") instalacionim kablom NHXHX 3x1.5
mm sličan tipu ELKA kablei, cca 10 m, Saobrazno prema SRPS HD 604
S1:2009+A1:2009+A2:2009+A3:200

- izvođenje električne instalacije za uzemljenje PPC instalacionim
kablom NHXHX 1x16 mm sličan tipu ELKA kablei. dužina cca 10m
Saobrazno prema SRPS HD 604 S1:2009+A1:2009+A2:2009+A3:2009.
- elektroizolacione cevi sličnih tipu Obo Bettermann ("halogen free" -

19.

poboljšane k-ke prilikom gorenja) dužina cca 100 m, Saobrazno prema
EN 61386-1.
- obujmica sa tiplovima tipa Obo Bettermann ("halogen free" poboljšane k-ke prilikom gorenja) – (55 pakovanja po100 kom)
Saobrazno prema EN 61914.
- obujmica tipa Obo Bettermann (E90) - (10 pakovanja po100 kom)
Saobrazno prema EN 61914
- kanalica (30x40mm) Obo Bettermann ("halogen free") dužina
cca 500 m. Saobrazno prema EN 61914
Radovi se izvode na visini do 4 m, u cenu uračunat materijal, rad kao i komplet
provera funcionisanja sistema i predaja Naručiocu na daljnju upotrebu
Izrada prodora kroz međuspratnu konstrukciju i pregradne zidove, sa
zaptivanjem prodora kroz granične konstruktivne elemente požarnih
sektora negorivim materijalom iste otpornosti prema požaru kao što su
granični konstruktivni elementi, sa premazivanjem "halogen free"
kablova vatrootpornim premazom u dužini od jednog metra sa obe
strane prodora. Cena pozicije formira se u paušalnom iznosu, kao
prosečna cena po etaži.
komada

1

13
Tabela 1.

2. Гаранције квалитета
1) Добављач преузима потпуnу одговорnост и даје гаранцију за квалитет испоручених
добара који мора одговарати карактеристикама датим у спецификацији која је саставnи део
конкурсnе докумеnтације и понуди испоручиоца, стандардима и нормативима за ову врсту
добара, тако да неће бити прихваћена било каква одступања од тражених техничких
карактеристика у Табели 1.

2) Добављач се обавезује да обезбеди гаранцију за испорученa добра. Гарантни
рок не може бити краћи од 2 године од дана испоруке и пуштања у рад.
3. Начин спровођења контроле и обезбеђивање и рок испоруке
1) Наручилац и понуђач ће записнички констатовати преузимање предмета набавке
(квантитативни и квалитативни пријем) приликом примопредаје.
2) Сви недостаци се записнички констатују и понуђач је дужан да у року од (3) три дана
замени добро са констатованима недостацима.
3) Уколико понуђач не испоштује техничке карактеристике дате у понуди, наручилац
задржава право да раскине уговор.
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4. Рок испоруке, монтаже и стављања у ункцију не дужи од 60 (шездесет) дана од дана
потписивања уговора.
5. Место испоруке и монтаже: добра се достављају, монтирају и пуштају у рад у пословним
просторијама наручиоца, Београд, Краљице Марије 73.

ПОСЕБНА НАПОМЕНА:
- Сви потенцијални понуђачи уз овлашћење су дужни да пре достављања понуде изврше
увид у пројектну документацију и пословне просторије Наручиовца у којима ће се пема
пројектонј документацији уградити опрема за пртивпожарну заштиту. Сви потенцијални
понуђачи који изврше увид добиће:
„Потврда о извршеном увиду“ (поглавље XIV конкурсне документације) ради сагледавања
обима посла која је услов да би понуда била исправна и одговарајаћа.
- Наручилац већ има један део инсталиране противпожарне опреме произвођача
Securiton Швајцарска.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) 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 снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).
2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора да испуни
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
1) поседовање минималних финансијских и пословних капацитета (чл. 76. ст. 2.
Закона), а то су:
1.1. да у протеклих 12 месеци, од дана објављивања позива за достављање
понуда (рачунајући и дан позива) није имао блокаде текућих рачуна отворених код
пословних банака за обављање платног промета.
1.2. да има годишњи промет преко 15 милиона динара за 2013, 2014 и 2015. годину
1.3. да је у последње 3 године од дана објављивања позива за достављање
понуда (рачунајући и дан позива), реализовао најмање 3 система дојаве пожара
минималне укупне вредности 25 милиона динара без пдв-а, од кога бар један
систем мора бити за објекат површине 10.000м2 или више.
2) Да располаже следећим кадровским капацитетима, односно са:
2.1. једним стално запосленим дипломираним електро инжењером са
лиценцом 353/453 – Одговорни пројектант/одговорни извођач телекомуникационих
мрежа и система
2.2. једним стално запосленим дипломираним електро инжењером са
лиценцом Б2 – за рад на стабилним системима за детекцију и дојаву пожара
2.3. једним стално запосленим радником оспособљеним за обављање послова
безбедности и здравља на раду
2.4. најмање 3 стално запослена радника електро струке са Уверењем МУП-а
о положеном стручном испиту из области заштите од пожара
3) Да располаже следећим техничким капацитетима, односно да:
3.1. понуђач поседује сертификат-потврду издату од произвођача понуђене
опреме да је представник и званични партнер произвођача опреме на подручју Републике
Србије
3.2. понуђач поседује сертификат-потврду издату од произвођача постојеће
опреме Securiton да је овлашћен да програмира Securiton опрему
3.3. понуђач поседује сертификате SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001 и SRPS
OHSAS 18001
3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
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Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач
извршити преко подизвођача.
4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове
испуњавају заједно.
5. Упутство како се доказује испуњеност обавезних услова из члана. 75. Закона
за учешће у јавној набавци:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона: - 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.
1.1. Доказ: Правна лица: 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;
1.2. 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 законских заступника
дужан је да достави доказ за сваког од њих.
1.3. Доказ: 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;
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона Доказ: Уверење Пореске управе
министарства финансија и привреде 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 Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку
приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца од датума отварања понуда;
6. Упутство како се доказује испуњеност додатних услова за учешће у јавној
набавци:
1) Докази о поседовању минималних финансијских и пословних капацитета (чл. 76. ст.
2. Закона) су:
1.1. Потврда о броју дана неликвидности издата од НБС –одељење за принудну
наплату;
1.2. фотокопија биланса успеха за 2013, 2014 и 2015. годину;
1.3. оригиналне потврде наручиоца/корисника за кога је понуђач извршио
уградњу система дојаве пожара којом се потврђују тражени захтеви
2) Докази о поседовању одговарајућих кадровских капацитета (чл. 76. ст. 2. Закона) су:
2.1. копија лиценци, копија потврда Инжењерске коморе Србије да одлуком
суда части лиценце нису одузете и копија М3 обрасца;
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2.2. копија лиценце и копија М3 обрасца;
2.3. копија уверења о положеном стручном испиту и копија М3 обрасца;
2.4. копија уверења МУП-а о положеном стручном испиту и копија М3 обрасца;
3) Докази о поседовању одговарајућих техничких капацитета (чл. 76. ст. 2. Закона) су:
3.1. фотокопија уговора, потврде или сертификата издатог од стране произвођача
опреме којим се доказује да је понуђач представник и званични партнер овог произвођача
опреме на територији Републике Србије. У случају да понуђач нема неки од побројаних
докумената, мора поседовати Писмо о намерама да је званични заступник произвођача
опреме на територији Републике Србије.
3.2. фотокопија потврде издате од стране произвођача опреме којом се понуђач
овлађује за програмирање опреме са преводом на српски језик овереним од стране
судског тумача уколико је потврда на страном језику или писмо о намерама да је
овлашђени програмер спреман да изврши програмирање;
3.3. копије сертификата SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001 i SRPS OHSAS 18001
7. Обавезе понуђача поводом доставе доказа
1) Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне
јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве
(Образац изјаве понуђача, дат је у одељку 9. овог поглавља) којом под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у
поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном
документацијом
2) Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
3) Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5
(пет) дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац
ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
4) Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на
интернет страницама надлежних органа.
5) 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.
8. Презентација доказа о испуњености услова за потписивање уговора
1) Понуђач, чија је понуда оцењена као најповољнија, мора да, приликом
потписивања уговора, достави копије доказа о испуњености услова.
2) Наручилац може писмено тражити на увид оригинале или оверене копије доказа
да му понуђач достави у року од 8 дана од упућеног позива. Недостављање на увид оригинале
или оверене копије, наручилац ће одбити понуду.
3) Понуђач, који се налази у регистру понуђача, који се води на интернет
страници код Агенције за привредне регистре не морају да доставе обавезне доказе из
одељка 1., став 1), алинеја 1.1., овог поглавља уз навођење своје интернет страница у
Агенцији за привредне регистре.
4) Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној
набавци и да је документује на прописани начин.
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9. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА У ОТВОРЕНОМ
ПОСТУПКУ БРОЈ 11/2016
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу, као заступник понуђача ___________________________________,
дајем следећу:
(назив понуђача)
ИЗЈАВУ
Да као учесник у поступку јавне набавке добра број ЈН 11 /2016 – Набавка
противпожарне опреме са уградњом испуњавам/о услове из члана 75. и 76. Закона о
јавним набавкама, односно услове дефинисане конкурсном документацијом, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Понуђач 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) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији;
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;
5) Понуђач испуњава и додатне услове специфиране Конкурсном документациом:
5.1 поседовање минималних финансијских капацитета;
5.2. располаже адекватним кадровским капацитетом
5.3. располаже адекватним техничким капацитетом
Прихватам да на захтев Наручиоца, ако будем изабран као најповољнији понуђач, ове
доказе доставим у оригиналу или овереним копијама приликом потписивања уговора.

У ___________, дана ______ 2016.

М.П

Понуђач

____________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача. Изјава мора бити потписана и
оверена печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе
понуђача и оверена печатом.
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10. ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ JН 11/2016
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као овлашћено лице у __________________________________ дајем
следећу:
(назив подизвођача)
ИЗЈАВУ
Да подизвођач у поступку јавне набавке радова број ЈН 11/2016 Набавка
противпожарне опреме са уградњом испуњавао услове из чл. 75. и 76. Закона о јавним
набавкама, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник 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) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији;
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
Уколико понуђач са подизвођачем буде изабран као најповољнији понуђач
наведене, на захтев наручиоца, ове доказе ће доставити у оригиналу или овереним
копијама приликом потписивања уговора.
У ___________ , дана ______ 2016.

Подизвођач
М.П.
________________________
(потпис овлачћеног лица)

Напомена:

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

Конкурсна документација за ЈН 11/2016

14

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА – ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Језик на којем понуда мора да буде састављена
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. Начин на који понуда мора да буде сачињена
1) Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти,
затворену на начин да се приликом отварања понуда, може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
2) На полеђини коверте навести назив, адресу и телефон понуђача.
3) 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.
4) Понуду доставити на адресу: Београдска пословна школа Висока Школа
струковних студија Београд, Краљице Марије 73, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку
добара – ЈН 11/2016 Набавка противпожарне опреме са уградњом - НЕ ОТВАРАТИ”
5) Понуда се сматра благовременом уколико је запримљена од стране наручиоца
до 13.06.2016. године до 09:00 часова, без обзира на начин доставе.
6) Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа.
7) 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.
8) Наручилац ће, по oкончању поступка отварања понуда, вратити понуђачима,
неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете
неблаговремено.
9) Уз понуду обавезно доставити следеће попуњен:
9.1. Образац ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.
75. и 76. ЗАКОНА (одељак 9. овог поглавља)
9.2. Образац ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ
чл. 75. ЗАКОНА –уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем (одељак 10. овог
поглавља)
9.3. Образац понуде у складу са упутством, зависно од тога да ли се понуда
даје самостално, са подизвођачем или је даје група понуђача (поглавље VI конкурсне
документације),
9.4. Попуњен модел уговора- (поглавље VII онкурсне документације)
9.5. образце Изјава у складу са упутством – (поглавља, VIII,IX X, XI XII)
9.6. Банкарска гаранција за озбиљност понуде
9.7. Потврда о реализацији закључених уговора(поглављe XIII)
9.8. Потврда о извршеном увиду ради сагледавања обима посла издата од стране
на Наручиоца (поглављe XIV)
10) Понуда се попуњава хемијском оловком, машински или електронским уносом
података (у случају да је документација преузета електронским путем).
11) Понуда мора бити предата без накнадних исправки и без уписивања између
редова.
12) У случају подношења заједничке понуде обрасце попуњава, потписује и
оверава само овлашћени члан групе понуђача, осим обрасца - подаци о понуђачу и изјаве
о независној понуди које попуњава и потписује сваки члан групе понуђача, с тим што
изјаву групе понуђача попуњавају и потписују заједно.
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13) Образац понуде потписују сви чланови групе понуђача, а модел уговора се
попуњава према упутству (сви чланови групе понуђача).
3. Понуда са варијантама
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. Начин измене, допуне и опозива понуде
1) У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
2) Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
3) Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Београдска пословна
школа Висока Школа струковних студија Београд, Краљице Марије 73 са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара – ЈН 11/2016 Набавка противпожарне
опреме са уградњом - НЕ ОТВАРАТИ
или
„Допуна понуде за јавну набавку добара – ЈН 11/2016 Набавка противпожарне
опреме са уградњом - НЕ ОТВАРАТИ“
или
„Опозив понуде за јавну набавку добара – ЈН 11/2016 Набавка противпожарне
опреме са уградњом - НЕ ОТВАРАТИ“
или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – ЈН 11/2016 Набавка
противпожарне опреме са уградњом - НЕ ОТВАРАТИ“
4) На полеђини коверте навести назив, телефон и адресу понуђача.
5) 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.
6) По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.
5. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач
1) Понуђач може да поднесе само једну понуду.
2) 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.
3) У Обрасцу понуде (поглавље VI понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.
6. Понуда са подизвођачем
1) Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VI) 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.
2) Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
3) 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.
4) Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
5) Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
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7. Заједничка понуда
1) Понуду може поднети група понуђача.
2) 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 5) Закона и то
податке о:
2.1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
2.2. понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
2.3. понуђачу који ће издати рачун,
2.4. текућем рачуну на који ће бити извршено плаћање,
2.5. обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора
3) Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова.
4) Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
5) Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
6) 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.
7) Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
8. Цена, начин и услови плаћања, рок испоруке
1) Цене у понуди морају бити изражене у динарима са и без пореза на додату
вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне
јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир укупна цена-вредност без
пореза на додату вредност.
У цену добра урачунати:
- Потребна мерења са издавањем атеста о резултатима мерења, технички пријем и
примопредаја извршених радова.
- Обука 10 запослених на пословима обезбеђења за руковање противпожарном опремом
- Снимање изведеног стања и израда пројекта изведеног стања у три примерка + CD
2) Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
3) Понуђач се обавезује да добра испоручи и стави у фунцију по цени из понуде ,која
је фиксна до краја реализације уговора.
4) Понуђач је дужан да у обрасцу понуде у рубрици „начин и рок плаћања“ упише рок
у коме захтева извршење плаћања за извршене радове, с тим што рок почиње да тече
првог следећег дана од дана достављања рачуна наручиоцу. Рок мора да буде дефинисан
у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012)
5) Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
6) Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
7) Рок испоруке и монтаже добара је накасиније 60(шездесет) дана потписивања
уговора.
8) Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана након истека рока за подношење
понуда, који је назначен у позиву и конкурсној документацији. У случају да понуђач наведе
краћи рок важења понуде, понуда неће бити разматрана.
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9. Средства финансијског обезбеђења
1) За озбиљност понуде , Понуђач са понудом доставља Банкарску гаранцију у
оригиналу, и то:
1.1. Вредност банкарске гаранције 10% од укупне вредности понуде без
ПДВ-а, рок важења од 60 дана од дана јавног отварања понуда, а гаранција је безусловна
и платива на први позив у корист Наручиоца.
1.2. Наручилац ће активирати гаранцију , ако Понуђач буде изабран за
закључење уговора о јавној набавци , а овој у року од 8 (осам) дана не потпише уговор.
2) За добро извршење посла и гарантни рок, Понуђач којем буде додељен уговор,
дужан је да приликом потписивања уговора, на име средстава финансијског обезбеђења
уговора, достави : уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без
жираната у корист наручиоца, са овлашћењем за попуну у висини од 10% од вредности
уговора, без ПДВ - а, са клаузулом „без протеста" и „по виђењу", на име доброг извршења
посла, која ће трајати 10 (десет) дана дуже од истека гарантног рока .
Менице морају бити евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке
Србије. Менице морају бити оверена печатом и потписане од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење писмо, са назначеним износом .
Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о
платном промету („Службени лист СРЈ", бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС",
бр. 43/2004 и 62/2006, 111/2009-др.закон и 31/2011).
10. Заштита поверљивости података
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља на
располагање.
11. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
1) Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца,
електронске поште на e-мail мilan.jovcic@bbs.edu.rs; или факсом на број 011/2418-946
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем
понуде, најкасније 5(пет) дана пре истека рока за подношење понуде.
2) Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана, од дана пријема
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
да достави у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
3) Додатне информације или појашњења заинтересовани понуђачи упућују Наручиоцу
са назнаком „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације, за јавну набавку добара – ЈН 11/2016 2016 Набавка противпожарне
опреме са уградњом - НЕ ОТВАРАТИ“
4) Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) 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.
5) По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.
6) 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.
12. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код
понуђача односно његовог подизвођача
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1) 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).
2) Наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца,
односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог
подизвођача.
3) Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
4) У случају разлике између јединичне и укупне вредности, меродавна је јединична
цена.
5) Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
13. Врста критеријума за доделу уговора
1) Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа
укупна понуђена вредност“ посебно за сваку партију.
2) Уколико две или више понуда имају исту, најнижу понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања.
3) У случају истог понуђеног рока плаћања, као најповољнија биће изабрана понуда
оног понуђача која је прва запримљена од стране Наручиоца.
14. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача (чл. 138. - 167.
Закона.)
1) Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице, или пословно удружење у њихово име.
2) Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на eмail мilan.jovcic@bbs.edu.rs, факсом на број 011/2418-946 или препорученом пошиљком
са повратницом.
3) Захтев за заштиту права се може поднети у току читавог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.
4) 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 (два) дана од дана пријема захтева.
5) 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 (три) дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева
за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
6) После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је
10 (десетt) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки и интернет
страници Наручиоца.
7) 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.
8) 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
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за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног
захтева.
9) Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу
од 120.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број ЈН 11/2016,
сврха: такса за ЗЗП, назив наручиоца, корисник: Буџет Републике Србије).
15. Рок у којем ће бити закључен уговор
1) Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у
року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из
члана 149. Закона.
2) У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка
5) Закона
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда број______ од _____2016. године за јавну набавку добара по ЈН 11/2016
Набавка противпожарне опреме са уградњом
1) Општи подаци о понуђачу
Назив :
Адреса:
Матични број
Порески идентификациони број (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број текућег рачуна и назив банке:
Лице овлашћено за потпис уговора
Табела 1.1.
2) Начин подношења понуде
(заокружити начин подношења понуде)
а) самостално
б) са подизвођачем
в) као заједничку понуду
Табела 1.2.
3) Подаци о подизвођачу
Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број
Порески идентификациони број (ПИБ):
Име особе за контакт:
Учешће у укупној вредности и опис испоруке .......%,
Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број
Порески идентификациони број (ПИБ):
Име особе за контакт:
Учешће у укупној вредности и опис испоруке .......%,
Табела 1.3.
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4) Подаци о учеснику у заједничкој понуди
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број (ПИБ):
Име особе за контакт:
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број (ПИБ):
Име особе за контакт:
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број (ПИБ):
Име особе за контакт:
Табела 1.4.
Напомена: Табеле 1.3. и 1.4. У складу са определењем из табеле 1.4. У случајевима
већег броја подизвођача или учесника у заједничкој понуди табеле 1.3. и 1.4. се
копирају.

Понуђач
У _____________, дана ______ 2016. године

М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)
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5) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ДОБАРА: Набавка противпожарне опреме са уградњом
Ред.
број

О П И С

Произвођач
опреме

Јединица
мере

Количина

1

2
ОПРЕМА
Испорука, уградња и пуштање у рад
адресабилне централе за дојаву пожара за
изградњу потпуно редундантног система за
дојаву пожара типа B5-SCP3020 Securiton
Швајцарска или одговарајућа.
Испорука рачунара са припадајућом
тастатуом и мишем за графички приказ
Испорука и инсталација потпуног графичког интерактивног софтвера на српском
језику са двостраном комуникацијом са
централом
Испорука и маонтажа штампача HP
LaserJet Pro M201n или одговарајући
Испорука, , уграња, обележавање, и
пуштање у рад адресабилних комбиновани
пожарних детектора (вишекритеријумски
димни и температурни детектор) са
ознаком Тип MCD573X/USB501-1
Securiton или одговарајући
Испорука, уграња, обележавање, и
пуштање у рад адресабилних комбиновани
пожарних детектора (вишекритеријумски
димни и температурни детектор) са
ознаком Тип MCD573X/USB501-1
Securiton или одговарајући
Испорука, уграња , обележавање, и
пуштање у рад адресабилних комбиновани
пожарних детектора (вишекритеријумски
димни и температурни детектор) са
ознаком Тип MCD573X/USB501-1

3

4

5

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

50

ком

395
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цена без
ПДВ-а
6

Јединична
цена са
ПДВ-ом
7

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-а

8(5x6)

9(5x7)
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Ред.
број

О П И С

Произвођач
опреме

Јединица
мере

Количина

1

2
Securiton или одговарајући
Испорука, уграња, обележавање, и
пуштање у рад адресабилних ручних
детектора пожара са ознаком за унутрашњу
монтажу на зид, тип MCP 521-1N/SDI82X-1
Securiton или одговарајући
Испорука, уграња , обележавање, и
пуштање у рад адресабилне сирене за
унутрашњу монтажу на зид или на плафон,
Тип BX-SBL502-RDB Securiton или
одговарајући
Испорука, уграња, обележавање, и
пуштање у рад детектора пламена за
експлозивно угрожене просторе са
ознаком, тип DF1101EX или одговарајући
Испорука, уградња и повезивање
разводног ормана димензија
400x600x250mm за напајање детектора
пламена и смештај модула и Ex баријера
од два пута декапираног лима, метални, са
вратима, бравом и кључем
Испорука и уградња адресабилни излазни
модул тип BX-REL4 Securiton или
одговарајући
Испорука и уградња адресабилни улазни
модул тип BX-REL4 Securiton или
одговарајући
Испорука и уградњаVoice dialer телефонски преносник аларма са три
улазне зоне тип T-VOX или одговарајући

3

4
ком

5

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

Испорука ,уградња и обележавање,
паралелни индикатор деловања за
монтазу на спуштени плафон типа RAL

Јединична
цена без
ПДВ-а
6

Јединична
цена са
ПДВ-ом
7

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-а

8(5x6)

9(5x7)

4

ком

46

ком

23

ком

3

ком

1

ком

16
5

ком
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Ред.
број
1
16.

17.
18.
19.

О П И С

Произвођач
опреме

Јединица
мере

2

3

4
ком

720X или одговарајући

Испорука и пуштање у рад у портирници
приземља контролно управљачке
тастатуре за руковање системом дојаве
пожара типа B5-MIC711 Securiton
Швајцарска или одговарајући
ДЕМОНТАЖА И МОНТАЖА
Демонтажа постојећих јављача и каблова
Повезвивање и пуштање у рад целог система противпожарне
опреме као и обука особља за руковањем система противпожарне
заштите.
Израда продора кроз међуспратну конструкцију и преградне
зидове, са заптивањем продора кроз граничне конструктивне
елементе пожарних сектора негоривим материјалом исте
отпорности према пожару као што су гранични конструктивни
елементи, са премазивањем "халоген фрее" каблова
ватроотпорним премазом у дужини од једног метра са обе стране
продора. Цена позиције формира се у паушалном износу, као
просечна цена по етажи
Укупно

Количина
5
175

комплет

1

комплет

1

комплет

1

комада

13

Јединична
цена без
ПДВ-а
6

Јединична
цена са
ПДВ-ом
7

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-а

8(5x6)

9(5x7)

Табела 1.5
Посебна напомена: Све ставке у Образцу структуре цена морају бити понуњење.

1. Укупна вредност без ПДВ-а............................. динара,
2. Укупна вредност са ПДВ-ом ........................... динара,
3. Рок плаћања (авансно плаћање није дозвољено) је ……… дана од дана издавања рачуна,
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4. Рок испоруке и монтаже не дужи од 60 календарских дана од дана потписивања уговора,
5. Гарантни рок за уграђену опрему (мимимум две године) ......................... од дана примопредаје добара и пуштања у рад.
6. Банкарска гаранција за озбиљност понуде број ...................... (банкa..................................................................),
7. Рок важења понуде……… дана.
Посебна напомена: за прихватљиву понуду све ставке морају да буду читко попуњене, a понуђена добра морају одговарају техничким карактеристикама – опису у
табели 1 у одељку 1. поглавље III. Образац понуде, у случају Заједничке понуде, потписује и оверава лице одређено споразумом из одељка 7 поглавље V.

Понуђач
У _____________, дана ______ 2016. године

М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)
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VII МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ЈН 11/2016
УГОВОР О НАБАВЦИ ПРОТИВПОЖАРНЕ ОПРЕМЕ СА УГРАДЊОМ

Закључен између следећих уговорних страна:
1. Београдске пословне школе-Високe школе струковних студија из Београда,
улица Краљице Марије 73, ПИБ:100005375, матични број: 07451920, број рачуна: 8401875666-03 коју заступа проф. др Ђуро Ђуровић (у даљем тексту: Наручилац )
и
2. ..................................................................................... из …….......................... улица
..................................... број......., ПИБ ..........., матични број ..................., шифра делатности
………….., текући рачун број .......................... Телефон ....................., е-mail
.................................. кога заступа ................................. (у даљем тексту: Добављач).
Остали учесници у заједничкој понуди:
1. назив: ................................................................................., из......................... улица
...................................., број ......., ПИБ.................., Матични број.........................., кога заступа
....................................................;
2. назив: ................................................................................., из......................... улица
...................................., број ......., ПИБ.................., Матични број.........................., кога заступа
....................................................;
3. назив: ................................................................................., из......................... улица
...................................., број ......., ПИБ.................., Матични број.........................., кога заступа
....................................................;
Подиспоручиоци:
1. назив: ................................................................................., из......................... улица
...................................., број ......., ПИБ.................., Матични број.........................., кога заступа
....................................................;
2. назив: ................................................................................., из......................... улица
...................................., број ......., ПИБ.................., Матични број.........................., кога заступа
....................................................;
3. назив: ................................................................................., из......................... улица
...................................., број ......., ПИБ.................., Матични број.........................., кога заступа
....................................................;
(у случају да изабрани понуђач нема заједничку понуду, односно подиспоручиоца, овај део текста се изоставља
из уговора)

Уговорне стране констатују:
1. Да је Наручилац спровео отворени поступак јавне набавке број ЈН 11/2016, на
основу позива Понуђачима, на порталу Управе за јавне и на својој интернет адреси
www.bbs.edu.rs и све у складу са чланом 32, чланом 61 и 62 Закона о јавним набавкама
(Сл. Гласник 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
2. Да је Добављач поднео самостално/заједничку/са подиспоручиоцем (заокружити)
понуду број......... од .............2016.године, која у потпуности одговара стандардима за ту
врсту добара и захтеваним техничким карактеристикама датим у конкурсној
документацији број ЈН 11/2016.
3. Да је Наручилац Одлуком број........... од ........2016. године, изабрао Добављача да
са њим закључи овај уговор.
4. Да се овај уговор закључује сходно члановима 112. и 113. Закона о јавним набавкама.
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је јавна набавка противпожарне опреме са уградњом (у
даљем тексту: Опрема), а у свему према одредбама овог уговора, према понуди Добављача
број............ од …………2016. године, и према захтевима и условима Наручиоца утврђеним у
Конкурсној документацији број ЈН 11/ 2016.
Понуда Добављача је саставни део овог уговора.
ВРЕДНОСТ УГОВОРА, ЦЕНА И КОЛИЧИНА
Члан 2.
Укупна вредност овог уговора, износи .............................. (словима...................
......................................................................)
динара
без
ПДВ,
односно...................
(словима................................................... ...............................) динара са ПДВ-ом. (попуњава
понуђач)
У вредност из става 1. овог члана су укључени сви трошкови набавке, испоруке,
уградње и стављања Опреме у функцију са потребним мерењима и издавањем атеста о
резултатима мерења, као и обука 10 запослених за руковање опремом.
У вредност из става 1 овог члана је укључено снимање изведеног стања и израда
пројекта пројекта изведеног стања у 3 (три) примерка и на CD-у.
Члан 3.
Добављач ће деломично извршење испоруке или уградње уговорених добара
............................................................................................................................................................
(навести добра или радове) са учешћем у вредности уговора од .........% у складу са својом
понудом уступити диспоручиоцу......................................................................................(назив
подиспоручиоца).
Добављач је употуности одговоран Кориснику за квантитет иквалитет, као и
радове на уграњи добара од стране подиспоручиоца.
Довављачи у заједничкој понуди који наступају као група понуђача, одговорни су
неограничено и солидарно за извршење уговора.
Члан 4.
Цене утврђене у обрасцу структуре цене у конкурсној документацији, су
непромењиве за време трајања уговора.
Члан 5.
Количине, утврђене у обрасцу структуре цене конкурсне документације су стварне
количине.
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ИСПОРУКА, ПРИЈЕМ, УГРАДЊА ОПРЕМЕ И ГАРАНТНИ РОК

Обавезе Добављача
Члан 6.
Добављач се обавезује да ће испоруку, уградњу и стављања добара у функцију
извршитиу у складу са важећим техничким прописима, инвестиционо-техничком

документацијом и овим уговором као и да ће:
- Пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног
лица за извођење радова;
- Испоруку, уградњу и стављање Опреме у функцију са потребним мерењима и
издавањем атеста о резултатима мерења у пословном простору Наручиоца, извршити
најкасније у року од 60 (шездесет) дана од дана потписивања овог уговора;
- Благовремено извршити обуку 10 (десет) запослених које Наручилац одреди
тако да ови могу стручно пратитити рад Опреме одмах по пуштању у рад.

- Уредно води све књиге о радовима из овог уговора ако су предвиђене
законом и другим прописима Републике Србије;
- Испоручена опрема и уграђени материјал бити у квалитету датим у
понуди;
- Однети сав отпадни материјал настао приликом уградње опреме;
- Поступити по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим
на основу извршеног надзора;
- У случају утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручене Опреме
Добављач је дужан да изврши замену, односно испоруку најкасније у року од 48 часова
од часа утврђивања недостатка;
- По пуштању у рад Опреме извршити сва потребна мерења и издати атест о
резултатима мерења;
- Извршити снимање изведеног стања и израдити пројекат изведеног стања у 3
(три) примерка и на CD-у;
- По примопредаји издати уобичајени рачун за плаћање.

Обавезе Наручиоца
Члан 7.
Наручилац се обавезује да ће:
- Пре почетка радова Добављачу достави решење о именовању одговорног
лица за надзор над радовима;
- Добављача увести у посао, предајући му инвестиционо-техничку
документацију, као и што ће обезбедити несметани прилаз у све просторије у
којима ће се уграђивати Опрема и материјал у времену које одреди Добављач;
- Добављачу платити уговорену цену из члана 2. под условима и на
начин одређен овим Уговором.
Место испоруке и уградње су пословне просторије Наручиоца у Београду у улици
Краљице Марије 73.
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Гарантни рок
Члан 8.
Гарантни рок за уграђену Опрему је ........ године (попуњава понуђач) и рачуна
се од датума примопредаје радова.
Гарантни рок за ургађени материјал је у складу са гарантним роком
произвођача рачунато од датума премопредаје радова.
ПЛАЋАЊЕ
Члан 9.
Добављач ће, по извршеним радовима, доставити уобичајени рачун са навођењем
броја овог Уговора и са прилогом докумената, и то;
- Записник о примопредаји опреме и извршеним радовима;
- Записник о извршеним мерењима са атестом о резултатима мерења;
- Записник о извршеној обуци10 (десет) запослених које је Наручилац одредио;
- Гаранције за испоручену опрему;
- Записник о примопредаји пројекта изведеног стања у 3 (три) примерка и на
CD-у;
Наручилац ће, на основу примљеног рачуна и документације из став 1. овог члана
извршити уплату у року од ….. дана, од дана пријема рачуна из става 1 овог члана, на рачун
Добављача број ................................................................. који се води код банке ..........................
............... ................. (попуњава понуђач).
Напомена: У складу са чланом 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама ("Сл. гласник РС" бр. 119/12), Добављач не може бити
понудити рик плаћања дужи од 45 дана.
СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 10.
Добављач, у складу са прихваћеном обавезом датом у поглављу XII - Изјавa о
средству обезбеђења за добро извршење посла и за добро одрађен гарантни рок из члана 7
овог уговора, доставља сопствену, регистровану бланко меницу са клаузулама „без
протеста“ и „по виђењу“ број ……………. (попунањава се прилоком потписа уговора) са
меничним овлашћењем.
Наручилац ће вратити Добављачу меницу из става 1 овог члана, најкасније у року од
10 (десет дана) од дана истека последњег дана гарантног рока, уколико је у међувремену
не искористи у складу са претходним ставом овог члана.
ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА
Члан 11.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране обе уговорне стране.
Рок важења уговора је до истека гарантног рока из члана 8. овог Уговора
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Уговорне стране су сагласне да све спорове који настану у току извршења овог
уговора решавају договором.
Уколико договор није могућ настали спор ће решавати судским путем са
надлежношћу суда у Београду.
Члан 13.

На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона
о облигационим односима.
Члан 14.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих 2 (два) за
Добављача и 2 (два) за Наручиоца.

У Београду................2016. године

За Наручиоца
______________________________
проф.др Ђуро Ђуровић –директор

М.П.

За Добављача
________________________
(потпис овлашћеног лица)
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VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88.став 1. Закона понуђач ___________________________
(назив понуђача)
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у
табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС

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

Понуђач
У _____________, дана ______. 2016. године

М.П.

________________________
(потпис овлашћеног лица)
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, као одговорно лице код понуђача _______________
_____________________________________, дајем следећу:
(Назив понуђача)

ИЗЈАВУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам
понуду у
отвореном поступку јавне набавке добара – НАБАВКА
ПРОТИВПОЖАРНЕ ОПРЕМЕ СА УГРАДЊОМ ЈН 11/2016 поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Понуђач
У _____________, дана ______ 2016. године

М.П.

________________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом .
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Следећи чланови групе који наступају као група понуђача и извршиће уговор у
предметној јавној набавци, и то:

Ред.
број

Назив члана
групе понуђача

Део испоруке (врста
добара) поверен члану

%
учешћа
у понуди

Одговорно
лице

1.

Потпис

2.

М.П.
Потпис

3.

М.П.
Потпис

М.П.

Напомена:Рубрике копирати у зависности од броја чланова групе понуђача .

Понуђач
У _____________, дана ______ 2016. године

М.П.

________________________
(потпис овлашћеног лица)
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА
ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавка, као одговорно лице
понуђача ___________________________________, дајем следећу:
(Назив понуђача)

ИЗЈАВУ

У отвореном поступку јавне набавке добара – НАБАВКА ПРОТИВПОЖАРНЕ
ЈН 11/2016 поштовао сам све обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуда.
ОПРЕМЕ СА УГРАДЊОМ

Понуђач
У _____________, дана ______ 2016. године

М.П.

________________________
(потпис овлашћеног лица)

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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XII ИЗЈАВA О СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
Као овлашћено лице понуђача______________________________, по ЈН 11/2016
(назив понуђача)

дајем следећу:
ИЗЈАВУ
У случају да нам буде додељен уговор, прихватам обавезу да на име
средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла и за гарантни рок ,
приликом потписивања уговора доставим:
1) сопствену, регистровану бланко меницу са клаузулама „без протеста“ и
„по виђењу“, са меничним овлашћењем да Наручилац меницу може попунити у
висини од 10% од уговорене вредности набавке број 11/2016, са роком важења
менице 10 (десет) дана дужим од гарантног рока.
2) копију картона депонованих потписа који је издат код пословне банке
која је наведена у меничном овлашћењу.
3) сагласан сам да у случају неизвршавања уговорених обавеза и рокова на
начин предвиђен уговором, наручилац може да приступи реализацији средства
финансијског обезбеђења.

Понуђач
У _____________, дана ______ 2016. године

М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена:
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду (група понуђача) могу да се определе
да образац потписују и оверавају сви понуђачи,или да одреду једног члана групе
који ће то учинити.
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XIII ПОТВРДА О РЕАЛИЗАВЦИЈУ ЗАКЉУЧЕНОГ УГОВОРА
У складу са чл.77. („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/5015 и
68/2015)) издаје се
ПОТВРДА
НАРУЧИОЦА - ИНВЕСТИТОРА
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНОГ УГОВОРА О НАБАВЦИ И УГРАДЊИ
ПРОТИВПОЖАРНЕ ОПРЕМЕ
Овим потврђујемо да је ___________________________________________________(Назив
и
седиште понуђача), реализовао уговоре закључене са_______________________________
______________________(Назив и седиште наручиоца-инвеститора) у претходне 3
годинe (2013, 2014 и 2015.) који су предмет јавне набавке.
Ред.
број

Објекат-предмет уговoра

1
1.

2

површина
објекта у

m²
3

Број и
датум
уговора
4

Вредност
уговора без
ПДВ-а
5

2.
3.
4.
5.
6.
Контакт особа наручиоца________________________________телефон _________________
Потврда се издаје ради учествовања у поступку јавне набавке.

Напомена:У случају више референтних наручилаца потврду ископирати у довољном броју
примерака.
М.П. (Наручиоца-инвеститора)
______________________
Потпис овлашћеног лица
Наручиоца-инвеститора
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XIV ПОТВРДА О ИЗВРШЕНОМ УВИДУ

Дана_______2016.године,овлаштени представник/ци__________________________
потенцијалног понуђача ____________________________________________.
Извршили увид у пројектну документацију и пословне просторије Београдске
пословне школе Високе школе стуковних студија Београ, Краљице Марије 73. ради
учестовања у отвореном поступку ЈН 11/2016 набавка и уградња противпожарне
опреме.
Напомена:Ову потвду потенцијални понуђачи достављају Наручиоцу на оверу
приликом увида у пословне просторије у које се уграђује опрема. Потврда оверена
од стране Наручиоца је обавезни део понуде понуђача.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Милош Ђуровић

________________________________________________________________________
Конкурсна документација за ЈН 11/2016 Набавка противпожарне опреме са уградњом,
закључно са 38. страном.
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