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На основу члана 35. став 1. тачка 1. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник
РС“ бр. 124/2012 и 14/2015, у даљем тексту Закон), члана 5. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Сл.гласник РС“ бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка
јавне набавке бр. V-404-1/2015-29 и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. V-4041/2015-29, припремљена је :

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у преговарачком поступку са објављивањем позива
за подношење понуда за јавну набавку - услуге физичко-техничког обезбеђења простора
„Агроиндустријске зоне“
бр. ЈН 29/2015
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II

III

IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

Назив поглавља
Општи подаци о набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике (спецификација),
квалитет, количина и опис добара, радова или
услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања
гаранције квалитета, рок извршења, место
извршења или испоруке добара, евентуалне додатне
услуге
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75
и 76. закона и упутство како се доказује испуњеност
тих услова
Елементи уговора о којима ће се преговарати и
начин преговарања
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде
Модел уговора
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о независној понуди

Страна
3
3

4

6
8
8
10
14
21
22
23
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
1. НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА:
Наручилац:

Општина Кикинда

Адреса:

Трг српских добровољаца 12, Кикинда

Интернет страница:

www.kikinda.org.rs

2. ВРСТА ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА И ОСНОВ ЗА ПРИМЕНУ:
Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку са објављивањем позива
за подношење понуда у складу са чланом 35. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама из
разлога што је наручилац у отвореном поступку бр. ЈН 22/2015 прибавио једну понуду која
је одбијена као неприхватљива јер прелази процењену вредност јавне набавке. Наручилац
не мења првобитно одређене услове за учешће у поступку, техничку спецификацију и
критеријум, те ће у овом поступку позвати понуђача:
1. „Панонија безбедност“ доо, Кикинда
да своју понуду допуни, уз услов да понуђена цена не може да буде већа од понуђене у
отвореном поступку.
3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Предмет јавне набавке број ЈН 29/2015 су услуге физичко техничког обезбеђења простора
„Агороиндустријске зоне“
4. КОНТАКТ:
Контакт:

Душан Адамов и Одсек за јавне набавке

Телефон:
Факс:

065 316 0800, 0230/410-205
0230/410-195

5. КОМИСИЈА:
Душан Адамов, председник
Верица Блажић Бибер, члан
Ержебет Ћирић, члан

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
1. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:
услуге физичко техничког обезбеђења простора
Опис предмета:
„Агороиндустријске зоне“
Назив из општег речника
Услуге обезбеђења
набавки:
Ознака из општег речника
79710000
набавки:
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, ВРЕМЕ
ВРШЕЊА УСЛУГЕ:
Предмет јавне набавке је физичко-техничко обезбеђење:
Физичко – техничко обезбеђење простора ''Агроиндустријске зоне''
Општи услови рада:
- обезбеђивање објеката, опреме и друге имовине у објектима и спречавање свих активности и
појава које могу угрозити редован режим рада у објекту;
- преглед и обилазак обезбеђеног објекта у складу са планом обезбеђења који ће одабрани
извођач сачинити и усагласити са наручиоцем. Наручилац одобрава план обезбеђења;
- пружање услуга безбедности запосленима и странкама у обезбеђиваном објекту и непосредно
испред објекта. предузимање превентивних мера у случају откривања кривичног дела или
других појава у вези целокупне безбедности (обавештавање прво одговорног лица наручиоца,
полиције, и слично...);
- предузимање свих превентивних мера (у смислу понашања странака, као и видних дефеката
на објекту и инсталацијама) у циљу сузбијања појава за могућност настанка пожара.
Особље задужено за физичко - техничку безбедност мора бити оспособљено за руковање
противпожарним апаратима, другим уређајима и средствима за гашење пожара;
- пружање превентивне услуге противпожарне заштите, обављање визуелне контроле стања
мобилних средстава за гашење пожара (ватрогасних апарата, хидраната и сл.) најмање једном
месечно и о томе обавештава наручиоца;
- обавештавање најближе ватрогасне једнице надлежног органа за унутрашње послове, као и
одговорно лице наручиоца и полиције, и учешће у гашењу и отклањању последица пожара.;
- по потреби примењује средстава принуде против лица која нарушавају ред и мир у згради, и о
томе обавештава полицију и одговорно лице наручиоца;
- за време дужности, а нарочито ноћу обилази објекте који се обезбеђују,
- врши и све друге послове из делокруга обезбеђења по налогу одговорног лица наручиоца;
- о физичко - техничком обезбеђењу се води свакодневна евиденција (евидентирање
примопредаје дужности, запажања у току обављања дужности и сл....);
- врши и све друге послове из делокруга обезбеђења по налогу одговорног лица наручиоца;
- радник обезбеђења не носи оружје;
- замена ангажованих радника наведених у обрасцу „Кадровски капацитет“ предвиђених за
обављање услуга може се вршити по налогу наручиоца или уз његову сагласност;
- захтев за замену ангажованог радника наручилац ће затражити уколико радник не испуњава
опште и посебне услове рада и не придржава се упутства за рад радника службе обезбеђења,
односно не испуњава обавезе предвиђене планом обезбеђења објеката;
- понуђач мора да поседује минимум један контролни центар који ради 24 часа дневно односно
365 дана годишње.
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- понуђач мора да обезбеди опрему и средства за рад запосленим извршиоцима:
Радна униформа, мобилни телефон, фото апарат, батеријску лампу и индетификациону
картицу.
- понуђач мора да подноси недељни и месечни извештај наручиоцу у писаној форми.
- понуђач је у обавези да сваког месеца достави доказе да је запосленим радницима на објекту
наручиоца извршио уплату у Фонду ПИО и здравствено осигурање у смислу закона, у
противном се уговор раскида.
Посебни услови рада:
1. Физичко - техничко обезбеђење објекта, опреме и простора врши свакодневно у
времену од 00:00 - 24:00 часова, 12 месеци.
2. Потребан број извршилаца:
Извршилаца 4
3. Место вршења услуге:
Простор ''Агроиндустријске зоне''
Остали услови рада:
Одабрани Понуђач ће пре потписивања Уговора сачинити Упутство за рад радника службе
обезбеђења и План обезбеђења уз сугестије Наручиоца.

ПОНУЂАЧ
Место и датум:

(потпис овлашћеног лица)
М.П.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75.
И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.
И 76. ЗАКОНА
Понуђач „Панонија безбедност“ доо Кикинда је испунио све услове из члана 75. и 76.
Закона у отвореном поступку ЈН бр. 22/2015.

V ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И
НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА
Наручилац ће преговарати са понуђачима о следећим елементима уговора: цена.
Начин преговарања: изјашњавањем понуђача након отварања понуда и уношења
релавантних података у записник о отварању понуда, одмах ће се прећи на преговарање о горе
наведеном елементу. Комисија за јавну набавку ће преговарати са овлашћеним
представницима понуђача око понуђене цене на следећи начин: понуђачима ће у току
поступка преговарања бити уручен образац на коме ће дати своју коначну цену, која ће се
потом јавно прочитати и евидентирати у записник о преговарању. Преговарање ће се вршити у
једном кругу.

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ЈЕЗИК:
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.
2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ:
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: Општина Кикинда, Трг српских добровољаца 12, са
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге физичко – техничког обезбеђења простора
„Агроиндустријске зоне“, бр ЈН 29/2015, НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом
уколико је примљена од стране наручиоца до 22.05.2015. године. до 10 часова.
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Понуда се сматра прихватљивом ако понуђач поднесе:
ДОКУМЕНТ
ИЗДАЈЕ И ОВЕРАВА
Техничке карактеристике (Опис услуга)
Понуђач
Образац понуде
Понуђач
Образац структуре цене
Понуђач
Образац трошкова припреме понуде
Понуђач
Образац изјаве о независној понуди
Понуђач
Образац Изјаве о о обавезама понуђача на
Понуђач
основу члана 75. став 2. Закона

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

ОРИГИНАЛ/КОПИЈА
Оригинал
Оригинал
Оригинал
Оригинал
Оригинал
Оригинал

Понуђачи су дужни да попуне све тражене обрасце, рубрике и празна поља у
тексту, да ставе свој потпис и печат на за то предвиђена места.
3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ПО ПАРТИЈАМА:
Јавна набавк није обликована по партијама.
4. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ПО ВАРИЈАНТАМА:
Подношење понуда по варијантама није дозвољено.
5. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ 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: Општина Кикинда, Трг српских
добровољаца 12, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку услуге физичко-техничког обезбеђења простора
„Агроиндустријске зоне“, бр ЈН 29/2015-НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку услуге физичко-техничког обезбеђења простора
„Агроиндустријске зоне“, бр ЈН 29/2015-НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку услуге физичко-техничког обезбеђења простора
„Агроиндустријске зоне“, бр ЈН 29/2015-НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге физичко-техничког обезбеђења
простора „Агроиндустријске зоне“, бр ЈН 29/2015-НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести називи 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. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ:
6.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
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Рок плаћања је 45 дана од дана пријема фактуре-отпремнице коју испоставља понуђач, а којом
је потврђено извршење услуге.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
6.2. Захтев у погледу рока извршења услуге
Рок вршења услуге je 12 месеци од потписивања уговора.
6.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
Понуђене услуге морају у потпуности одговарати свим захтевима наручиоца прецизираним
техничким карактеристикама (спецификацијама).
7. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ:
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са свим
урачунатим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће
се за оцену понуде узимати у обзир укупна цена понуде.
Цена се исказује у динарима. Цене које понуди понуђач биће фиксне током извршења
уговора и неће подлегати променама током извршења уговора ни из каквог разлога.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона о јавним набавкама.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима.
8. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА:
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца,
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, бр. ЈН 29/2015“.
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.
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Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.
9. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА, У
СЛУЧАЈУ СПРОВОЂЕЊА ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА:
Наручилац ће преговарати са понуђачима о следећим елементима уговора: Цена.
Начин преговарања: Изјашњавањем понуђача након отварања понуде и уношења
релавантних података у записник о отварању понуде, одмах ће се прећи на преговарање о горе
наведеном елементу.
10. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ
КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР:
Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом критеријума „најнижа
понуђена цена“.
11. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ
ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ: 12. OБAВEШТEЊE ДA НAКНAДУ ЗA КOРИШЋEЊE ПAТEНAТA, КAO И OДГOВOРНOСТ ЗA
ПOВРEДУ ЗAШТИЋEНИХ ПРAВA ИНТEЛEКТУAЛНE СВOJИНE ТРEЋИХ ЛИЦA СНOСИ
ПOНУЂAЧ:
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.
13. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ И РОКУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА И НАВОЂЕЊЕ БРОЈА РАЧУНА НА КОЈИ ЈЕ ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ПРИЛИКОМ
ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ДУЖАН ДА УПЛАТИ ТАКСУ ОДРЕЂЕНУ ЗАКОНОМ
У случају да понуђач сматра са су у поступку јавне набавке повређена права може уложити
захтев за заштиту права понуђача, односно поступити у складу са одредбама закона које
уређују поступак заштите права понуђача (члан 138.-167. Закона о јавним набавкама).
Захтев за заштиту права се подноси Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
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 пет дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење
захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.
Број жиро рачуна на који подносилац приликом подношења захтева уплаћује таксу
одређену Законом: Рачун Буџета РС за уплату таксе број: 840-742221843-57 број модела 97
позив на број 50-016. Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на наведени рачун
буџета РС уплати таксу у износу од 80.000,00 динара.
14. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Уговор бити закључен у року од осам дана од истека рока за подношење захтева за
заштиту права из члана 149. Закона
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр________________ од__________________ за јавну набавку услуге физичко-техничког
обезбеђења простора „Агроиндустријске зоне“, бр ЈН 29/2015
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико
понуду подноси група понуђача.

Конкурсна документација у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда ЈН бр. 29/2015
страна 10 од 22

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА КИКИНДА
Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

3)ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

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

2)

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

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

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

2)

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

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број (ПИБ):
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)3. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ Физичко – техничко обезбеђење простора ''Агроиндустријске
зоне''
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок важења понуде (не краћи од 30 дана од
дана отварања понуде)
Време вршења услуге

00:00 - 24:00 часова, 12 месеци

Место вршења услуге

Простор ''Агроиндустријске зоне''

Датум
__________________________

М. П.

Понуђач
___________________________________

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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VIII МОДЕЛ УГОВОРА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА КИКИНДА
БРОЈ: _________________
ДАНА: ________________. године
КИКИНДА
УГОВОР
О ___________________________________
Закључен дана ______________. године, између:
Општине Кикинда, са седиштем у Кикинди, Трг српских добровољаца 12,
ПИБ: 100511495, Матични број: 08176396,
коју заступа Павле Марков, председник Општине (у даљем тексту: Наручилац)
и
________________________, са седиштем у _________________, улица __________________,
ПИБ: _______________, Матични број: ___________________
Број рачуна:________________, Назив банке:
кога заступа ________________, директор (у даљем тексту: Вршилац услуге)
Уговорне стране су се споразумеле о следећем:
Члан 1.
Предмет овог Уговора је физичко–техничко обезбеђење простора “Агроиндустријске зоне“.
Наручилац уступа, а Вршилац услуге преузима обавезу да посао који је предмет овог Уговора
извршава савесно и стручно, у свему према спецификацији, осталим захтеваним условима и
стандардима из конкурсне документације и прихваћеној понуди извршиоца.
Члан 2.
Наручилац је на основу члана 35. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“
бр. 124/2012 и 14/2015), на основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних
набавки и на интернет страници наручиоца, спровео преговарачки поступак за јавну набавку
услуге физичко – техничког обезбеђења.
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Члан 3.
Вршилац услуге је _____________ године доставио понуду која је заведена код наручиоца под
бројем _________
која у свему одговара техничким спецификацијама из конкурсне
документације.
Наручилац је у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012
и 14/2015), на основу понуде вршиоца услуге и одлуке о додели уговора бр. ____________ од
___________ године изабрао вршиоца услуге за извршење предметне услуге.
Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да је вршилац услуге до дана потписивања овог Уговора упознат
са свим условима под којим ће се вршити услуга и да је те услове прихватио такве какве јесу, па
из тих разлога не може тражити никакве промене Уговора.
Вршилац услуге има обавезу да за обављање наведених услуга, ангажује лица која: нису
осуђивана, против којих се не води кривични поступак, поседују лекарско уверење да су
психички и физички способна за обављање предметних послова, која су обучена за руковање
апаратима и опремом за гашење пожара, односно која су положила тест по основној обуци и
провери знања из области заштите од пожара (доказује се уверењем о положеном стручном
испиту из области заштите од пожара издато од стране МУП Републике Србије).
Вршилац услуге се обавезује да сва лица ангажована за извршење услуге буду једнообразно
обучена, да на видном месту имају истакнуто обележје да се ради о раднику обезбеђења (
легитимација са именом и презименом), те да су уредног изгледа и професионалног понашања
- у складу са врстом посла коју обављају.
Вршилац услуге је у обавези да пре увођења у посао исходује писану сагласност Наручиоца на
изглед „униформе“ и легитимације.
Вршилац услуге ће по потписивању Уговора, а пре увођења у посао Наручиоцу доставити
Решење о именовању овлашћеног лица за извршење овог Уговора, као и списак радника који
ће извршавати услугу, специфициран по радном месту, уз достављање тражених доказа о
њиховој оспособљености за извршење овогУговора.
Вршилац услуге се обавезује на чување тајности свих података до којих дође у току вршења
услуге, а који се односе на пословање Наручиоца или у вези са Наручиоцем.
Члан 5.
Вршилац услуге ће услугу вршити самостално.
АЛТЕРНАТИВА
Вршилац услуге ће подизвођачу/има _______________________________________________________
поверити вршење следећих услуга:
-____________________________________________________________________________________,
-____________________________________________________________________________________,
-____________________________________________________________________________________,
Вршилац услуге у потпуности одговара Наручиоцу за извршење услуге.
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Вршилац услуге је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, у сваком моменту омогући приступ
код подизвођача ради увида у извршење услуге.
АЛТЕРНАТИВА
Заједничку понуду поднела је група понуђача и то следећи понуђачи:
-____________________________________________________________________________________,
-____________________________________________________________________________________,
-____________________________________________________________________________________
Понуђачи из групе понуђача према наручиоцу одговарају неограничено солидарно.
Члан 6.
Вршилац услуге се обавезује да пре увођења у посао, за објекте који су предмет овог Уговора,
сачини и исходује сагласност Наручиоца. „План обезбеђења објеката“ (обухвата дефинисање
предмета обезбеђења, врсту и начин обезбеђења, како физичку, тако и техничку, ко може да
врши услугу обезбеђења, које мере могу предузети радници обезбеђења, које врсте евиденција
треба водити, попис акцидентних ситуација и начин поступања, и слично) и „Упутство за рад
радника обезбеђења (обухвата дефинисање начина и услова понашања радника обезбеђења,
ко и на који начин може да даје налоге и врши контролу рада радника обезбеђења, рад у
сменама, дефинисање на који начин радници обезбеђења предузимају мере трећим лицима, на
који начин воде евиденције, начину обавештавања и поступању према овлашћеном
представнику Наручиоца, Упутство за поступање у акцидентним ситуацијама, опис и начин
вршења портирских дужности и слично).
Члан 7.
Вршилац услуге се обавезује да предметну услугу обавља у складу са спецификацијом услуга
која је саставни део понуде, као и одредбама докумената „План обезбеђења објеката“,
„Упутством за рад радника обезбеђења“, да се придржава осталих интерних аката Наручиоца и
других докумената којима се регулише материја која је предмет овог уговора, у зависности од
специфичности обављања технологије рада у организационим деловима Наручиоца, као и
специфичности конкретног објекта.
Члан 8.
Наручилац задржава право да за време трајања овог уговора у свако доба од Вршиоца услуге
затражи информацију о обављању посла. Наручилац задржава право да, уколико у току трајања
овог Уговора дође до потребе за изменом броја извршилаца, у складу са оквирним бројем сати
за вршење услуге, односно уговорених сати рада обезбеђења, изврши корекцију истих.
Замену запосленог ангажованог на извржшавању послова по овом Уговору, Вршилац услуге
може обавити искључиво уз писану сагласност Наручиоца.
Члан 9.
Налог о поступању, контролу и обрачун извршења услуга из овог Уговора, вршиће Наручилац
преко овлашћеног лица, које је у обавези да одреди.
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Члан 10.
Вршилац услуге се обавезује да уговорене услуге пружа благовремено, квалитетно, савесно и у
складу са стандардима и нормативима за ову врсту услуга, односно у складу са актима
Наручиоца и Вршиоца услуге који регулишу ову материју.
Вршилац услуге је обавезан да поступа у складу са налозима Наручиоца који нису у
супротности са позитивним прописима, добрим пословним обичајима и правилима струке.
Члан 11.
Уговорена цена услуге износи ____________________ динара (и словима: ___________________) без ПДВ
односно ___________________ динара (и словима: _________________________________________) са урачунатим
ПДВ.
Наручилац се обавезује да ће услугу из члана 1. овог Уговора, плаћати месечно вршиоцу услуге
у року од 45 дана, од дана достављања рачуна за стварно извршене услуге у предходном
месецу. Пре исплате, рачун мора бити оверен од овлашћеног лица Наручиоца. Основ за
испостављање рачуна је потписан и оверен записник о стварно извршеним услугама, у коме је
исказан обрачун на основу дате понуде, јединичних цена и овог уговора.
Вршилац услуге се обавезује да месечни рачун на име извршених услуга по овом Уговору
достави најкасније до 5-тог у текућем месецу за извршену услугу, за претходни месец са свим
овереним записницима о извршеним услугама, са бројем остварених сати на локацијама на
којима се врше услуге.
На рачуну, поред осталих података, обавезно мора бити уписан број рачуна, број уговора,
валута плаћања, рачун вршиоца услуге и порески идентификациони број обе уговорне стране.
Члан 12.
Извођач ће доставити наручиоцу при потписивању овог Уговора банкарску гаранцију за добро
извршење посла плативе на први позив без приговора, у висини 10% од вредности уговора и
са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.
Банкарска гаранција за добро извршење посла активираће се у случају непоштовања одредби
овог Уговора констатованих у извештају Комисије за контролу извршених услуга.
Члан 13.
Овај уговор закључује се на одређено време за период од 12 месеци од дана закључења истог.
Члан 14.
За све што није овим уговором предвиђено, примењиваће се Закона о облигационим односима
и остали важећи прописи из материје која је предмет овог уговора.
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Члан 15.
Уговорне стране сагласне су да се овај Уговор може раскинути, једностраном изјавом воље,
вансудским путем, уколико:
 Вршилац услуге не врши услуге из овог Уговора
 Вршилац услуге, на било који други начин, грубо крши одредбе овог Уговора
У случајевима из става 1. овог члана Вршилац услуге нема право на накнаду штете.
Такође Наручилац задржава право једностраног раскида уговора услед одређених промена
законских прописа или било каквих других промена које битно утичу на смањење прихода
буџета, те стога наручилац није могућности да уговор изврши до краја његовог важења и
задржава право једностраног раскида уговора без навођења посебног разлога.
У случају раскида уговора из горњег става Наручилац ће добављачу исплатити све трошкове
које је имао до датума раскида уговора.
Наручилац такође задржава право једностраног раскида уговора без навођења посебног
разлога.
Члан 16.
У случају раскида овог Уговора, изјава о раскиду мора бити образложена и у истој мора бити
назначено по ком се основу Уговор раскида.
Пре упућивања изјаве о раскиду Уговора, свака страна је обавезна да другу страну писменим
путем позове и упозори је на постојање околности за раскид уговора те да остави примерени
рок у трајању до 15 дана за извршавање Уговором прихваћених обавеза.
Под примереним роком сматра се време које по редовном року ствари и околностима
конкретног случаја потребно да позвана уговорна страна изврши своје обавезе.
У случају да ни након рока из претходног става позвана страна не изврши своје обавезе упућује
се отказ, без остављања рока.
Члан 17.
Све евентуалне спорове који настану у вези овог Уговора, уговорне стране ће покушати да
реше споразумно.
У случају да се спор не може решити споразумно, уговара се надлежност суда према седишту
Наручиоца.
Члан 18.
Овај уговор ступа на снагу када потпишу обе уговорне стране.
Овај Уговор се може изменити само анексом, потписаним од стране овлашћених лица
уговорних страна.
Члан 19.
Угорне стране су уговор прочитале, протумачиле и сагласно томе потписале.
Уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака страна задржава по 3 (три)
за своје потребе.
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_________________________
_________________
ПОНУЂАЧ

Место и датум:

(потпис овлашћеног лица)
М.П.

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити
доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења
обавеза у поступку јавне набавке.
Понуђач мора модел уговора потписати и печатирати и тиме потврђује да прихвата
наведени модел.
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IX 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

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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

Датум:
___________________________

М.П.

Понуђач
_________________________
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, (Назив понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке услуге физичко–техничког обезбеђења простора “Агроиндустријске зоне“бр. ЈН
29/2015, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:
___________________________

М.П.

Понуђач
_________________________

Напомена: услучају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација
надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру
забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице
повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.
Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2.
Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2.ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач........................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуге
физичко–техничко обезбеђење простора “Агроиндустријске зоне“ бр. ЈН 29/2015, поштовао је
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум
________________

М.П.

Понуђач
__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђачаиз групе понуђачаи оверена печатом.
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