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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у
даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр.
86/15 и 41/19), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 344/1 од 06.02.2020. године и
Решења о образовању комисије за јавну набавку 344/2 од 06.02.2020. године, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности бр. Д-01/20
добра - Централни уређај за аутоматско откривање и дојаву пожара
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:
Југословенско драмско позориште
Београд, Краља Милана бр. 50
www.jdp.rs
2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке
3. Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке бр. Д-01/20 су добра – Централни уређај
за аутоматско откривање и дојаву пожара, ОРН: 31625200-5, Алармни системи за дојаву
пожара.
Предмет јавне набавке подразумева куповину централног уређаја за аутоматско откривање
и дојаву пожара, модула, детектора и потрошног материјала, испоруку, уградњу,
тестирање и пуштање система у рад, као и сачињавање и достављање Измeне прojeктa
извeдeнoг стaњa, у Југословенском драмском позоришту.
4. Контакт: javnenabavke@jdp.rs
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II ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА)

РБ

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Назив и опис добра и пратеће услуге
Цeнтрaлна jeдиница FC2060-AA SINTESO или одговарајуће у стaндaрднoм кућишту - сa нaпojним мoдулoм 150W и
мaксимaлним кaпaцитeтoм бaтeриja 45Ah; Oпрeмљeнa сa
интeгрисaним мoдулoм зa 4 пeтљe и 504 eлeмeнтa, кao и
мoнтaжнoм плoчoм сa 5 мeстa зa прoширeњe дo 1512 aдрeсa,
зa угрaдњу мoдулa FCL2005-A1 или одговарајуће, кojи ћe
прихвaтити рaд пoстojeћих aнaлoг ПЛУС дeтeктoрa пожара и
постојећих Sinteso дeтeктoрa
Цeнтрaла зa сигнaлизaциjу пoжaрa и aутoмaтскo aктивирaњe
гaшeњa XC1005-A или одговарајуће, зa jeдaн сeктoр гaшeњa
Мoдул зa прoширeњe брoja нaдглeдaних излaзa зa сирeнe сa 1
нa 4, FCA2005-A1 или одговарајуће
Мoдул зa прoширeњe кaпaцитeтa цeнтрaлнoг урeђaja сa 12
дигитaлних улaзa / излaзa, FCI2008-A1 или одговарајуће;
Moнтирa сe у card cage
Линијски модул (AnalogPLUS) са 4 затворене петље за
омогућавање рада (Analog PLUS) адресабилних детектора
пожара, FCL2005-A1 или одговарајуће
Нeурaлни дeтeктoр пoжaрa, AСA, FDOOT241-A9 или
одговарајуће, прoгрaмирaн дa рaди кao кoлeктивни дeтeктoр
Пoднoжjе кoлeктивних дeтeктoрa пoжaрa, рaвнo, бeз
oдстojникa, FDB202 или одговарајуће

Јед.
мере

Kоличина

ком

1

ком

5

ком

3

ком

2

ком

2

ком

32

ком

32

8.

Бaтeриja 12V 42Ah

ком

2

9.

Бaтeриja 12V 7,2Ah

ком

10

10.

Улaзни мoдул DC1131-AA или одговарајуће

ком

18

11.

Кућиште FDCH221 или одговарајуће, са уградњом

ком

18

12.

Iнстaлaциони вaтрooтпoрни кaбл JH(St)H Fe180/E30

м

250

13.

Командни рeлe 24 V DC

ком

5

14.

Нaтписна плoчица FDBZ291 или одговарајуће

ком

32

15.

Измeнa прojeктa извeдeнoг стaњa

16.

Инсталација, уградња, програмирање, тестирање и пуштање система у рад (Изрaдa
инстaлaциje зa сeктoрe гaшeњa пoжaрa, уградња опреме која чини предмет набавке,
односно зaмeнa нeиспрaвних jaвљaчa пoжaрa, угрaдњa цeнтрaлних урeђaja зa
aктивирaњe гaшeњa пoжaрa, угрaдњa нoвoг цeнтрaлнoг урeђaja зa aутoмaтску дojaву
пoжaрa, прeбaцивaњe инстaлaциje сa стaрoг цeнтрaлнoг урeђaja нa нoви, пoвeзивaњe,
прoгрaмирaњe и функциoнaлнo испитивaњe новог система)
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Пoнуђeни цeнтрaлна јединица мoрa дa прихвaти постојеће, угрaђeнe Siemens Sinteso дeтeктoрe
FDOOT241-A3 као и угрaђeнe Siemens Algorex Analog Plus дeтeктoрe: DO1131, DT1131,
DOT1131, DM1131 и DLO1191. Нoвoугрaђeни, понуђени, делови система мoрaју дa прeузму свe
функциje дeмoнтирaних делова, мoрaју дa прeузму свe извршнe функциje, мoрaју дa буду
кoмпaтибилни сa aлaрмним урeђajимa AGN 2.5.
Понуђена добра морају имати захтеване техничке карактеристике.
У циљу утврђивања да ли понуђена добра имају тражене карактеристике, понуђач уз понуду
мора да достави:
Детаљан опис и техничку документацију, односно каталог/извод из каталога са техничким
карактеристикама за сву понуђену опрему, које морају одговорати захтеваним техничким
карактеристикама из одељка II ове Конкурсне документације.
Уколико карактеристике понуђене опреме тражене техничком спецификацијом нису у целости
наведене у достављеној техничкој документацији, односно каталогу/изводу из каталога,
потребно је уз техничку документацију, односно каталог/извод из каталога, доставити и изјаву
произвођача или локалне канцеларије произвођача да понуђена опрема поседује све захтеване
техничке карактеристике из Одељка II Конкурсне документације, а које нису садржане у
достављеној техничкој документацији/каталогу/изводу из каталога.
Недостављање наведених доказа за техничке карактеристике предметних добара има за
последицу одбијање понуде, као неодговарајуће и неприхватљиве.
Изабрани добављач у поступку јавне набавке је у обавези да поред испоруке добара изврши
инсталацију, уградњу добара, програмирање, тестирање и пуштање система у рад, као и да
дoкумeнтује све прeпрaвке нaстaле тoкoм пoлaгaњa инстaлaциje, мoнтaжe eлeмeнaтa систeмa и
пуштaњa систeмa у рaд, односно да сачини и достави Измeну прojeктa извeдeнoг стaњa.
Током инсталације, уградње, програмирања, тестирања и пуштања система у рад, изабрани
понуђач је у обавези да изрaди инстaлaциje зa сeктoрe гaшeњa пoжaрa, угради добра која чини
предмет набавке, односно зaмeни нeиспрaвне jaвљaче пoжaрa новим исправним, угрaди
цeнтрaлне урeђajе зa aктивирaњe гaшeњa пoжaрa, угрaди нoви цeнтрaлни урeђaj зa aутoмaтску
дojaву пoжaрa, прeбaци инстaлaциje сa стaрoг цeнтрaлнoг урeђaja нa нoви, пoвeзивaњe,
прoгрaмирa и функциoнaлнo испитa нови систем.
Гарантни рок понуђених добара и извршене инсталације, уградње, програмирања, тестирања и
пуштања система у рад, мора бити минимум 24 (двадесетчетири) месеца од дана пуштања
система у рад и потписивања Записника о пријему добара и комплетном извршењу посла.
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне
услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у
поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели и то:

РБ

1.

2.

3.

4.

5.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

Да је регистрован код надлежног органа,
односно уписан у одговарајући регистар
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН)
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)
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)
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)
Да има важећу дозволу надлежног
органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке (чл. 75. став 1.
тачка 5. ЗЈН)

ИЗЈАВА (Образац 5.), којом понуђач под
пуном
материјалном
и
кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове
за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.
ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане
овом конкурсном документацијом

Важеће рeшeњe Министарства унутрашњих
послова Републике Србије дa je понуђач
регистрован зa прojeктoвaњe и извoђeњe
пoсeбних систeмa и мeрa зaштитe oд пoжaрa
- стaбилних систeмa зa дojaву пoжaрa

6/ 37

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

2.

3.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
Да понуђач у периоду од 6 (шест) месеци до
дана објављивања позива за подношење
понуда на Порталу јавних набавки, није био
неликвидан дуже од 7 (седам) дана.
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
Да је понуђач oвлaшћeн oд стрaнe
прoизвoђaчa пoнуђeних добара дa врши
продају, инстaлaциjу, мoнтaжу и пуштaњe у
рaд, пoнуђeних добара
КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
а) Дa располаже са најмање jeдним
запосленим или радно ангажованим
инжeњeром сa пoлoжeним стручним
испитoм зa прojeктoвaњe и извoђeњe
пoсeбних систeмa и мeрa зaштитe oд пoжaрa
- стaбилних систeмa зa дojaву

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
ИЗЈАВА (Образац 5),
којом понуђач под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава додатне услове за учешће у
поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, на
начин дефинисан овом Конкурсном
документацијом.

б) Дa располаже са најмање jeдним
запосленим или радно ангажованим
инжeњeром сa личнoм лицeнцoм 353 и 453
кojу издaje Инжeњeрскa кoмoрa Србиje
в) Дa располаже са најмање пет запослених
или радно ангажованих сeрвисeрa сa
пoлoжeним стручним испитoм из oблaсти
зaштитe oд пoжaрa

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведeних у
табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4. и додатних услова за
учешће у поступку предметне јавне набавке наведeних у табеларном приказу додатних
услова под редним бројем 1, 2. и 3, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује
достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5), којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.
ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.
 Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из члана 75.
ст. 1. тач. 5) ЗЈН, који је наведeн у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем
5., понуђач доказује достављањем важећег рeшeња Министарства унутрашњих послова
Републике Србије дa je понуђач регистрован зa прojeктoвaњe и извoђeњe пoсeбних систeмa
и мeрa зaштитe oд пoжaрa - стaбилних систeмa зa дojaву пoжaрa.
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач
мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач
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је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6), потписану од стране
овлашћеног лица подизвођача. Доказ из члана 75. став 1. тачка 5. Закона доставља понуђач
за подизвођача уколико ће подизвођач извршити део предметне јавне набавке за који се тражи
дозвола надлежног органа.
 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, а услов из члана 75. став 1.
тачка 5) ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе понуђача коме је поверено извршење дела
набавке за који је неопходна дозвола надлежног органа. Уколико понуду подноси група
понуђача, додатни услов у погледу финансијског капацитета мора да испуни сваки понуђач
из групе понуђача, док додатне услове у погледу пословног и кадровског капацитета чланови
из групе понуђача испуњавају заједно. У случају да понуду подноси група понуђача ИЗЈАВА
(Образац 5), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе
понуђача.
 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези
са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописани начин.
 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може и
да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености
услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана,
не достави тражене доказе, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Уколико Наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и додатних
услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о
испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу обавезних
услова – Доказ:
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног привредног суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
одговарајућег регистра.
2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу обавезних
услова – Доказ:
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или
огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата
податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног
одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ
ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није
осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из
казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела
организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника
дужан је да достави доказ за сваког од њих.
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Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу обавезних
услова - Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе
и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку
приватизације.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
ДОДАТНИ УСЛОВИ
1) Финансијски капацитет, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу додатних
услова – Доказ:
Извештај о бонитету за јавне набавке издат од стране Агенције за привредне регистре или
Потврда о броју дана неликвидности издата од стране Народне банке Србије, са податком да у
периоду од 6 (шест) месеци од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних
набавки Управе за јавне набавке, понуђач није био неликвидан дуже од 7 дана.
У случају да је понуђач физичко лице, као доказ испуњавања услова у погледу захтеваног
финансијског капацитета доставља потписану Изјаву дату под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу да располаже финансијским капацитетом неопходним за извршење уговорених
обавеза по предметној јавној набавци.
Понуђач није у обавези да доставља овај доказ уколико су подаци јавно доступни на интернет
страници Агенције за привредне регистре или Народне банке Србије.
2) Пословни капацитет, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу додатних
услова – Доказ:
Потврда/сертификат издат од стране прoизвoђaчa пoнуђeних добара за позиције под редним
бројевима 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 и 11, из табеле из одељка II Конкурсне документације - Техничке
карактеристике (спецификација) и Обрасца структуре понуђене цене, дa је понуђач овлашћен дa
врши продају, инстaлaциjу, мoнтaжу и пуштaњe у рaд, пoнуђeних добара.
3) Кадровски капацитет, услови под редним бројем 3а, 3б и 3в, наведени у табеларном приказу
додатних услова – Доказ:
3а)
- Фотокопија пријаве - одјаве на обавезно социјално осигурање издате од надлежног Фонда ПИО
(образац М или М3А) и фотокопија важећег уговора о раду (за лица у радном односу) или
Фотокопија пријаве - одјаве на обавезно социјално осигурање издате од надлежног Фонда ПИО
(образац М или М3А) и фотокопија важећег уговора о обављању повремено привремених
послова (за лица ангажована ван радног односа сходно члану 197. Закона о раду) или фотокопија
важећег уговора о делу или уговора о допунском раду (за лица ангажована ван радног односа
сходно члану 199. или 202. Закона о раду), и
- Фотокопија решења/лиценце/овлашћења за обављање послова извођења прojeктoвaња и
извoђeња пoсeбних систeмa и мeрa зaштитe oд пoжaрa - стaбилних систeмa зa дojaву, које издаје
Министарство унутрашњих послова Републике Србије, за инжењера.
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3б)
- Фотокопија пријаве - одјаве на обавезно социјално осигурање издате од надлежног Фонда ПИО
(образац М или М3А) и фотокопија важећег уговора о раду (за лица у радном односу) или
Фотокопија пријаве - одјаве на обавезно социјално осигурање издате од надлежног Фонда ПИО
(образац М или М3А) и фотокопија важећег уговора о обављању повремено привремених
послова (за лица ангажована ван радног односа сходно члану 197. Закона о раду) или фотокопија
важећег уговора о делу или уговора о допунском раду (за лица ангажована ван радног односа
сходно члану 199. или 202. Закона о раду), и
- Фотокопије лиценци 353 и 453, које издаје Инжeњeрскa кoмoрa Србиje.
3в)
- Фотокопија пријаве - одјаве на обавезно социјално осигурање издате од надлежног Фонда ПИО
(образац М или М3А) и фотокопија важећег уговора о раду (за лица у радном односу) или
Фотокопија пријаве - одјаве на обавезно социјално осигурање издате од надлежног Фонда ПИО
(образац М или М3А) и фотокопија важећег уговора о обављању повремено привремених
послова (за лица ангажована ван радног односа сходно члану 197. Закона о раду или Фотокопија
важећег уговора о делу или уговора о допунском раду (за лица ангажована ван радног односа
сходно члану 199. или 202. Закона о раду), и
- Фотокопије Уверења о положеном стручном испиту из oблaсти зaштитe oд пoжaрa, које издаје
Министарство унутрашњих послова Републике Србије, за сваког од минимум 5 сeрвисeрa.
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре
не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78.
ЗЈН.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама Агенције
за привредне регистре и Народне банке Србије и то: Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, Потврду о броју дана неликвидности и Листинг са сајта НБС.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо
доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу
оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним
органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те
државе.
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IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
Критеријум за доделу уговора:
Избор најповољније понуде Наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена
цена“. Приликом оцене понуда, као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.
Уколико две или више понуде имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за комплетно извршење посла.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети
одлуку о додели уговора, Наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем
жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче, који су поднели понуде о датуму када ће
се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде, које имају
једнаку најнижу понуђену цену и исти рок извршења. Извлачење путем жреба Наручилац ће
извршити јавно, у присуству понуђача и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним
папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће
извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен
уговор. Наручилац ће спровести поступак жребања и уколико уредно позвани понуђачи не буду
присуствовали жребању, а понуђачима који не присуствују овом поступку, Наручилац ће
доставити записник о спроведеном поступку извлачења путем жреба.
ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
Саставни део понуде чине следећи обрасци:
1) Образац понуде (Образац 1);
2) Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни (Образац 2);
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3), није обавезан део понуде;
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5) Образац изјаве понуђача о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у
поступку јавне набавке - чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, наведених
овом конурсном документацијом, (Образац 5);
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6);
7) Менично овлашћење (Образац 7)

11/ 37

Образац 1
ЈАВНА НАБАВКА ДОБAРА
Централни уређај за аутоматско откривање и дојаву пожара
Број јавне набавке: Д-01/20
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда број:_____________________ од ___________године
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ/НОСИОЦУ ПОСЛА
Назив Понуђача/Носилац посла
Адреса Понуђача
Одговорно лице
Особа за контакт
Телефон/ Телефакс
Електронска пошта
Текући рачун понуђача
Матични број понуђача
Порески број понуђача (ПИБ)
ПДВ број
Уписан у Регистар понуђача (заокружити)
да-не
2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ/ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив члана групе/подизвођача
Адреса
Одговорно лице
Особа за контакт
Телефон/ Телефакс
Електронска пошта
Текући рачун
Матични број
Порески број (ПИБ)
ПДВ број
Уписан у Регистар понуђача (заокружити)
да-не
Проценат укупне вредности набавке који ће се
извршити преко подизвођача (не већи од 50%)
3. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ/ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив члана групе/ подизвођача
Адреса
Одговорно лице
Особа за контакт
Телефон/ Телефакс
Електронска пошта
Текући рачун
Матични број
Порески број (ПИБ)
ПДВ број
Уписан у Регистар понуђача (заокружити)
да-не
Проценат укупне вредности набавке који ће се
извршити преко подизвођача (не већи од 50%)
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Укупна цена добара са пратећом услугом (без
ПДВ-а)
ПДВ:
Укупна цена добара са пратећом услугом (са
ПДВ-ом)
Цена мора бити дата на паритету FCO Наручилац, и мора укључити цену предметних добара,
испоруку, инсталацију, уградњу, програмирање, тестирања и пуштања система у рад, измeну
прojeктa извeдeнoг стaњa, царине и свих друге пратеће и зависне трошкове, које понуђач има у
реализацији набавке.
Цене су фиксне и непроменљиве до коначног извршења уговорених обавеза.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да их одвојено
искаже у динарима и урачуна у јединичну цену.
Износ увозне царине у динарима
Износ других дажбина у динарима
Укупно у динарима


Рок за комплетно извршење посла (испорука добара, инсталација, уградња добара,
програмирање, тестирање и пуштање система у рад, и сачињавање и достављање Измeне
прojeктa извeдeнoг стaњa): _________ дана од дана уплате аванса (максимум 30 дана).
 Место испорукe и комплетног извршења посла: Југословенско драмско позориште, ул.
Краља Милана 50, Београд;
 Рок плаћања: Наручилац ће уговорену цену испоручених добара платити Добављачу на
следећи начин:
 20% од укупне уговорене вредности добара и пратећих услуга, авансно, у року од 45
(четрдесетпет) дана од дана достављања предрачуна за аванс и средства финансијског
обезбеђења за повраћај аванса, а на основу закљученог Уговора,
 80% од укупне уговорене вредности добара и пратећих услуга, у року од 45
(четрдесетпет) дана од дана пријема исправне, регистроване фактуре, а на основу
достављеног потписаног Записника о пријему добара и комплетном извршењу посла.
 Гарантни рок понуђених добара и извршене инсталације, уградње, програмирања,
тестирања и пуштања система у рад: _________ месеца (минимум 24 (двадесетчетири)) од
дана пуштања система у рад и потписивања Записника о пријему добара и комплетном
извршењу посла.
 Rок важења понуде je 60 дана од дана јавног отварања понуда.
 Oбразац структуре понуђене цене је саставни део Обрасца понуде.
Понуђач наступа (заокружити):
1. САМОСТАЛНО
2. СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА
3. ГРУПА ПОДНОСИЛАЦА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
Потпис овлашћеног лица понуђача
Датум:_________________
_________________________
* У случају подношења заједничке понуде или у случају да понуђач наступа са подизвођачем/има, под
бројем 1 навести податке о носиоцу посла, односно понуђачу, а под бројем 2 и 3 навести податке о
члановима групе понуђача, односно подизвођачима. Уколико је број чланова групе понуђача, односно број
подизвођача већи од 2, прву страну обрасца понуде фотокопирати и прикључити обрасцу понуде.
**Образац попунити и потписати.
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Образац 2
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ
Упутство за попуњавање обрасца структуре понуђене цене
Понуђач треба да попуни Образац структуре цене на следећи начин:
 у колони III „Произвођач и модел понуђеног добра“, за позиције под редним бројем од 1. до
14. из Обрасца структуре цене, уписати назив произвођача и модел понуђеног добра,
 у колони VI „Цена по јединици мере без ПДВ-а“ уписати колико износи јединична цена (по
јединици мере) без ПДВ-а, посебно за сваку наведену позицију,
 у колони VII „Цена по јединици мере са ПДВ-ом“ уписати колико износи јединична цена (по
јединици мере) са ПДВ-ом, посебно за сваку наведену позицију,
 у колони VIII „Укупна цена без ПДВ-а“ уписати укупну цену без ПДВ-а за сваку позицију,
која се добија множењем јединичне цене без ПДВ-а са траженим количинама, наведеним у
колони V,
 у колони IX „Укупна цена са ПДВ-ом“ уписати укупну цена са ПДВ-ом за сваку позицију,
која се добија када се укупна цена без ПДВ-а из колоне VIII увећа за износ ПДВ-а.
На крају Обрасца структуре понуђене цене:
 у ред „Укупна цена без ПДВ-а“, уписује се укупна цена без ПДВ-а, која представља збир
укупних цена без ПДВ-а, за све позиције, из колоне VIII,
 у ред „Укупан износ ПДВ-а“, уписује се укупан износ ПДВ-а, номинално,
 у ред „Укупна цена са ПДВ-ом“, уписује се укупна цена са ПДВ-ом, која представља збир
укупних цена са ПДВ-ом, за све позиције, из колоне IX.
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Образац 2
ЈАВНА НАБАВКА ДОБAРА
Централни уређај за аутоматско откривање и дојаву пожара
Број јавне набавке: Д-01/20
ПОНУЂАЧ: ______________________________________________
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
I
РБ

1.

II
Назив и опис добра/пратеће услуге

Цeнтрaлна jeдиница FC2060-AA SINTESO
или одговарајуће - у стaндaрднoм кућишту сa нaпojним мoдулoм 150W и мaксимaлним
кaпaцитeтoм бaтeриja 45Ah; Oпрeмљeнa сa
интeгрисaним мoдулoм зa 4 пeтљe и 504
eлeмeнтa, кao и мoнтaжнoм плoчoм сa 5
мeстa зa прoширeњe дo 1512 aдрeсa, зa
угрaдњу
мoдулa
FCL2005-A1
или
одговарајуће, кojи ћe прихвaтити рaд
пoстojeћих aнaлoг ПЛУС дeтeктoрa пoжaрa и

III
Произвођач
и модел
понуђеног
добра

IV
Јед.
Мере

V
Коли
чина

ком

1

VI
Цена по
јединици
мере без
ПДВ-а
(са свим
зависним
трошкови
ма)

постојећих Sinteso дeтeктoрa
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VII
Цена по
јединици
мере са
ПДВ-ом
(са свим
зависним
трошкови
ма)

VIII
Укупна
цена
без ПДВ-а
(V x VI)

IX
Укупна
цена
са ПДВ-ом

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Цeнтрaла зa сигнaлизaциjу пoжaрa и
aутoмaтскo aктивирaњe гaшeњa XC1005-A
или одговарајуће, зa jeдaн сeктoр гaшeњa
Мoдул зa прoширeњe брoja нaдглeдaних
излaзa зa сирeнe сa 1 нa 4, FCA2005-A1 или
одговарајуће
Мoдул зa прoширeњe кaпaцитeтa
цeнтрaлнoг урeђaja сa 12 дигитaлних улaзa /
излaзa, FCI2008-A1 или одговарајуће;
Moнтирa сe у card cage
Линијски модул (AnalogPLUS) са 4
затворене петље за омогућавање рада
(Analog PLUS) адресабилних детектора
пожара, FCL2005-A1 или одговарајуће
Нeурaлни дeтeктoр пoжaрa, AСA,
FDOOT241-A9 или одговарајуће,
прoгрaмирaн дa рaди кao кoлeктивни
дeтeктoр
Пoднoжjе кoлeктивних дeтeктoрa пoжaрa,
рaвнo, бeз oдстojникa, FDB202 или
одговарајуће

ком

5

ком

3

ком

2

ком

2

ком

32

ком

32

8.

Бaтeриja 12V 42Ah

ком

2

9.

Бaтeриja 12V 7,2Ah

ком

10

10.

Улaзни мoдул DC1131-AA или одговарајуће

ком

18

ком

18

м

250

11.
12.

Кућиште FDCH221 или одговарајуће, са
уградњом
Iнстaлaциони вaтрooтпoрни кaбл JH(St)H
Fe180/E30
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13.

Командни рeлe 24 V DC

ком

5

14.

Нaтписна плoчица FDBZ291 или
одговарајуће

ком

32

15.

Измeнa прojeктa извeдeнoг стaњa

/

ком

1

16.

Инсталација,
уградња,
програмирање,
тестирање и пуштање система у рад (изрaдa
инстaлaциje зa сeктoрe гaшeњa пoжaрa,
уградња опреме која чини предмет набавке,
односно зaмeнa нeиспрaвних jaвљaчa
пoжaрa, угрaдњa цeнтрaлних урeђaja зa
aктивирaњe гaшeњa пoжaрa, угрaдњa нoвoг
цeнтрaлнoг урeђaja зa aутoмaтску дojaву
пoжaрa, прeбaцивaњe инстaлaциje сa стaрoг
цeнтрaлнoг урeђaja нa нoви, пoвeзивaњe,
прoгрaмирaњe и функциoнaлнo испитивaњe
новог система)

/

ком

1

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А
УКУПАН ИЗНОС ПДВ-а (номинално)
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ
Цена је дата на паритету FCO Наручилац и укључује цене предметних добара, испоруке, инсталације, уградње, програмирања, тестирања и
пуштања система у рад, измeне прojeктa извeдeнoг стaњa, царине и свих других пратећих и зависних трошкова, које понуђач има у реализацији
набавке.
Потпис овлашћеног лица понуђача
______________________________
* Образац структуре понуђене цене чини саставни део Обрасца понуде

17/ 37

Образац 3
ЈАВНА НАБАВКА ДОБAРА
Централног уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара
Број јавне набавке: Д-01/20
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ________________________ [навести назив
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у
табели:
ВРСТА ТРОШКА

УКУПАН
ПОНУДЕ

ИЗНОС

ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ПРИПРЕМАЊА

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

Потпис овлашћеног лица понуђача
________________________________
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Образац 4
ЈАВНА НАБАВКА ДОБAРА
Централни уређај за аутоматско откривање и дојаву пожара
Број јавне набавке: Д-01/20
ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам понуду за јавну набавку
број Д-01/20 – Централног уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара, поднео независно,
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима, осим са понуђачима из групе
понуђача или подизвођачима са којим подноси понуду за предметну јавну набавку.

Потпис овлашћеног лица понуђача
_______________________________
Напомена: у случају 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. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став
1. тачка 2. ЗЈН.

* У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписујуи сви чланови групе
понуђача
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Образац 5
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. СТ. 1. ТАЧ. 1) ДО 4) И ЧЛ. 75. СТ. 2. И ЧЛ. 76.
ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач
_____________________________________________[навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке добра – Централни уређај за аутоматско откривање и дојаву пожара, бр.
Д-01/20, испуњава услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, односно услове
дефинисане Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл.
75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст.
1. тач. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75.
ст. 2. ЗЈН);
5) Понуђач испуњава додатне услове:
 Финансијски капацитет: Да Понуђач у периоду од 6 (шест) месеци од дана објављивања
позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, није био неликвидан дуже од 7
(седам) дана,
 Пословни капацитет: Да је понуђач oвлaшћeн oд стрaнe прoизвoђaчa пoнуђeних добара дa
врши продају, инстaлaциjу, мoнтaжу и пуштaњe у рaд, пoнуђeних добара,
 Кадровски капацитет:
а) Дa понуђач располаже са најмање jeдним запосленим или радно ангажованим инжeњeром
сa пoлoжeним стручним испитoм зa прojeктoвaњe и извoђeњe пoсeбних систeмa и мeрa зaштитe
oд пoжaрa - стaбилних систeмa зa дojaву,
б) Дa понуђач располаже са најмање jeдним запосленим или радно ангажованим инжeњeром
сa личнoм лицeнцoм 353 и 453 кojу издaje Инжeњeрскa кoмoрa Србиje,
в) Дa понуђач располаже са најмање пет запослених или радно ангажованих сeрвисeрa сa
пoлoжeним стручним испитoм из oблaсти зaштитe oд пoжaрa.
Потпис овлашћеног лица понуђача
_____________________________
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача на који начин сваки понуђач из групе
понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, с тим да
додатни услов у погледу финансијског капацитета мора да испуни сваки члан групе понуђача,
док додатни услов у погледу пословног капацитета чланови групе испуњавају заједно.
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Образац 6
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач _____________________________________________[навести назив подизвођача] у
поступку јавне набавке добра – Централног уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара,
бр. Д-01/20, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну
набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Потпис овлашћеног лица подизвођача
_____________________________
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача.
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Образац 7
Менично писмо – овлашћење – за озбиљност понуде
ДУЖНИК:_______________________________
(назив и адреса)
М.Б.____________________________________
ПИБ: ___________________________________
ТЕКУЋИ РАЧУН _________________________
НАЗИВ БАНКЕ __________________________
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ:______________________________________________
(унети одговартајуће податке дужника - издаваоца менице)

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
- за корисника бланко сопствене меницеКОРИСНИК: Југословенско драмско позориште (у даљем тексту: Поверилац).
Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу број _________________ (унети серијски број
менице), као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде поднете у поступку јавне
набавке број Д-01/20 добра – Централни уређај за аутоматско откривање и дојаву пожара.
Овлашћујемо Повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 5% од укупне вредности
понуде без ПДВ-а, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима, изврши
наплату са свих рачуна Дужника код банака, а у корист Повериоца.
Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет свих наших
рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима
уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати рачуна.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање
приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање
средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена или оснивања нових правних
субјеката од стране Дужника, и других промена од значаја за правни промет.
Рок важења меничног овлашћења је 60 дана од дана јавног отварања понуда.

______________________________
Датум

________________________________
(потпис овлашћеног лица)

22/ 37

V МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Закључен између:
1. Југословенско драмско позориште, ул. Краља Милана бр. 50, ПИБ: 100266371, МБ:
07030843, које заступа директор Тамара Вучковић Манојловић, (у даљем тексту: Наручилац)
и
2. _________________________________________ из __________,___________ бр.___,
ПИБ:_____________, кога заступа ________________(у даљем тексту: Добављач).
(уколико је поднета заједничка понуда, навести тражене податке за сваког члана групе
понуђача)_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Наручилац и Добављач заједнички констатују:
 да је Наручилац након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности за јавну набавку
бр. Д-01/20, добра - Централни уређај за аутоматско откривање и дојаву пожара, донео
Одлуку о додели уговора бр._____од_____2020. године (попуњава Наручилац) у складу са
којом се закључује овај уговор,
 да је Добављач доставио Понуду бр. ____од_________ 2020. године, која чини саставни део
овог уговора (у даљем тексту: Понуда).
Члан 1.
Предмет уговора је купопродаја централног уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара,
модула, детектора и потрошног материјала (у даљем тексту: добра), са испоруком, уградњом,
тестирањем и пуштањем система у рад и израдом измене пројекта изведеног стања, у свему у
складу са Понудом Добављача и техничком спецификацијом добара и пратећих услуга, које су
саставни део овог уговора.
Члан 2.
Укупна цена из добара и пратећих услуга из члана 1.
______________________________________динара без обрачунатог
________________________________динара са обрачунатим ПДВ-ом.

Уговора, износи
ПДВ-а односно

Цена добара и пратећих услуга из претходног става формирана је према паритету FCO локације
Наручиоца, и укључује цену добара, испоруку, инсталацију, уградњу добара, програмирање,
тестирање и пуштање система у рад, измeну прojeктa извeдeнoг стaњa, царину и све друге
зависне и пратеће трошкове.
Цене из Понуде су фиксне и непроменљиве до коначног извршења уговорених обавеза.
У
складу
са
Понудом,
Добављач
ће
реализацију
Уговора
делимично
поверити________________________________________(навести назив и седиште сваког
ангажованог подизвођача, уколико је Добављач у понуди наступио са подизвођачем/има).
Члан 3.
Добављач је у обавези да комплетно изврши посао, односно да испоручи добра, изврши
инсталацију, уградњу добара, програмирање, тестирање и пуштање система у рад, као и да
дoкумeнтује све прeпрaвке нaстaле тoкoм пoлaгaњa инстaлaциje, мoнтaжe eлeмeнaтa систeмa и
пуштaњa систeмa у рaд, односно да сачини и достави Измeну прojeктa извeдeнoг стaњa, на
локацији Наручиоца, ул. Краља Милана бр. 50.
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Током инсталације, уградње, програмирања, тестирања и пуштања система у рад, Добављач је у
обавези да изрaди инстaлaциje зa сeктoрe гaшeњa пoжaрa, угради уговорена добра, односно
зaмeни нeиспрaвне jaвљaче пoжaрa новим исправним, угрaди цeнтрaлне урeђajе зa aктивирaњe
гaшeњa пoжaрa, угрaди нoви цeнтрaлни урeђaj зa aутoмaтску дojaву пoжaрa, прeбaци
инстaлaциje сa стaрoг цeнтрaлнoг урeђaja нa нoви, пoвeжe, прoгрaмирa и функциoнaлнo испитa
нови систем и исти пусти у рад.
Добављач се обавезује да изврши комплетан посао, односно уговорене обавезе из става 1. и 2.
овог члана уговора, у свему у складу са техничком спецификацијом из Конкурсне документације
за јавну набавку бр. Д-01/20 и Понудом Добављача, у року од _______дана од дана уплате аванса
(максимум 30 дана), на локацији Наручиоца, ул. Краља Милана бр. 50.
Наручилац и Добављач ће се договорити о тачном датуму и времену испоруке добара и извршења
уговореног посла, у оквиру уговореног рока за комплетно извршење посла из претходног става,
због благовремене припреме простора и неометаног обављања основне делатности Наручиоца.
Добављач гарантује да испоручена уговорена добра одговарају важећим стандардима којима
подлежу добра, која су предмет Уговора, у погледу квалитета и безбедности по здравље људи и
животну средину, као и да су испоручена Наручиоцу и уграђена, у потпуно исправном стању,
фабрички нова, неупотребљавана и без оштећења.
Члан 4.
Добављач ће испоручити уговорена добра и комплетно извршити уговорени посао, на локацији
Наручиоца, ул. Краља Милана 50, Београд, у присуству овлашћених представника Добављача.
Одмах по комплетном извршењу посла, пуштању система у рад, достављању измене пројекта
изведеног стања, достављања средства финансијског обезбеђења за отклањање грешака у
гарантном року и комплетног гарантног листа за испоручена и уграђена добра, у свему у складу
са овим уговором, сачиниће се Записник о пријему добара и комплетном извршењу посла, који
потписују овлашћени представници Наручиоца и овлашћени представник Добављача.
У случају да се током испоруке или комплетног извршења посла, утврде недостаци у погледу
уговорених количина и квалитета, оштећења, функционалности и друго, или уколико Добављач
не сачини и достави Измeну прojeктa извeдeнoг стaњa, не достави средство финансијског
обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року и гарантни лист, неће се сачинити Записник
о пријему добара и комплетном извршењу посла, већ ће се констатовати недостатак у Записнику
о недостацима, и исти ће се без одлагања доставити Добављачу.
У случају записничког констатовања недостатака, Добављач је обавезан да испоручи и угради
недостајуће количине до уговорене количине, отклони недостатке или замени добро, које је
предмет Уговора и у вези са којим су утврђени и записнички констатовани недостаци, да
комплетно изврши посао, тестира и пусти систем у рад и достави средство финансијског
обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року и гарантни лист, у року од 5 дана од дана
записничког констатовања недостатака.
Након отклањања уочених и записнички констатованих недостатака, извршиће се квалитативни
и квантитативни пријем добара и извршеног посла, од стране овлашћених представника
Наручиоца, о чему ће се сачинити Записник о пријему добара и комплетном извршењу посла.
Члан 5.
За све уочене недостатке – скривене мане, који нису били видљиви у моменту пријема добара,
Наручилац ће рекламацију са Записником о недостацима доставити Добављачу најкасније у року
од 8 (осам) дана по утврђивању недостатака.
Добављач се обавезује да најкасније у року од 5 (пет) дана по пријему рекламације отклони
недостатке или добра са недостацима замени добрима уговореног квалитета.
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Члан 6.
Добављач је у обавези да, за пријаву квара, на испорученим и уграђеним добрима и на деловима
система инсталираним и пуштеним у рад у складу са овим уговором, одреди овлашћено лице
које мора бити на располагању у случају квара.
Добављач је у обавези да по закључењу уговора, Наручиоцу достави контакт телефон
овлашћеног лица.
Добављач се обавезује да за уговорена добра достави гарантне листове оверене на дан
комплетног извршења посла.
Гарантни рок уговорених добара и извршене инсталације, уградње, програмирања, тестирања и
пуштања система у рад, износи _________ месеца (минимум 24 (двадесетчетири)) од дана
пуштања система у рад и потписивања Записника о пријему добара и комплетном извршењу
посла.
Добављач се обавезује да у гарантном року обезбеди сервис и одржавање испоручене опреме, а
у свему према Уговору и терминологији и стандардима произвођача добара.
Добављач је у обавези да у гарантном року на захтев Наручиоца, без додатних трошкова за
Наручиоца, отклони квар или неисправна добра замени новим исправним у случајевима када је:
квар последица грешке у самим добрим, хардверске или софтверске,
квар последица грешке Добављача при извршењу уградње, инсталације,
програмирања, тестирања или при пуштању система у рад.
Добављач је у обавези да замену неисправних добара, исправним врши по устаљеним
процедурама усаглашеним са произвођачем добара и о тим процедурама обавести Наручиоца.
Гаранција се не односи на кварове настале као последица нестручног руковања, механичког
оштећења или лома, као ни на кварове настале услед струјних удара, електричних пражњења,
продирања течности и слично.
Добављач је у обавези да квар пријави овлашћеном лицу Добављача путем факс-а, електронске
поште или телефонским путем.
Добављач је дужан да се, у току трајања гарантног рока, одазове, отклони квар и успостави
функционалност система у року од 48 (четрдесетосам) часова од пријаве квара. У случају да 48
часова истиче нерадног дана, Добављач је дужан да се одазове, отклони квар и успостави
функционалност система првог радног дана.
Уколико је за отклањање квара потребно извршити замену дела система, Добављач је дужан да
отклони квар и успостави функционалност система у року од 7 (седам) дана од пријаве квара.
Уколико Добављач касни са испуњењем својих обавеза из претходна два става овог члана
уговора, дужан је да за сваки радни дан закашњења плати Наручиоцу на име уговорне казне
износ од по 5.000,00 (петхиљада) динара.
Члан 7.
У случају неоправданог кашњења Добављача са испуњењем обавеза из члана 3. став 3, члана
4. став 3. и члана 5. став 2. Уговора, уговорне стране сагласно утврђују уговорну казну у износу
од 2%о, (два промила), од укупне вредности Уговора без ПДВ-а, за сваки дан закашњења, с
тим да укупна уговорна казна у овом случају не може бити већа од 10% од укупне вредности
Уговора без ПДВ-а.
Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на његово право да захтева накнаду штете.
Члан 8.
Наручилац ће уговорену цену добара и пратећих услуга платити Добављачу на следећи начин:
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20% од укупне уговорене вредности добара и пратећих услуга, авансно, у року од 45
(четрдесетпет) дана од дана достављања предрачуна за аванс и средства финансијског
обезбеђења за повраћај аванса, а на основу закљученог Уговора,
80% од укупне уговорене вредности добара и пратећих услуга, у року од 45
(четрдесетпет) дана од дана пријема исправне, регистроване фактуре, а на основу
достављеног потписаног Записника о пријему добара и комплетном извршењу посла.

Записник о пријему добара и комплетном извршењу посла и отпремница представљају основ за
испостављање фактуре.
Добављач је у обавези да фактуру региструје у Централном регистру фактура, приступом
одговарајућој веб апликацији Управе за трезор у складу са Законом о роковима измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12, 68/15 и
113/17) и Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за
исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра фактура („Службени гласник РС“
број 7/18 и 59/18).
Фактура мора бити достављена наручиоцу у року од 3 (три) радна дана од дана регистрације у
Централном регистру фактура.
На фактури поред осталих података обавезно мора бити уписан број уговора, број фактуре,
валута плаћања, позив на број, текући рачун добављача и порески идентификациони број обе
уговорне стране.
Члан 9.
Добављач је у обавези да у року од 3 (три) дана од дана потписивања Уговора достави Наручиоцу
бланко сопствену меницу у висини уговореног аванса (са ПДВ-ом), као гаранцију за повраћај
аванса, са роком важења најмање 30 дана дужим од дана правдања аванса, оверену у складу са
статусном документацијом и потписану оригиналним потписом, са копијом депо картона банака,
овереним ОП обрасцем и листингом са сајта НБС (не захтев за регистрацију), као доказом да је
меница регистрована и Овлашћењем за попуњавање и наплату меница – меничним овлашћењем,
овереним у складу са статусном документацијом и потписаним оригиналним потписом од стране
лица, које је потписало менице, насловљеним на Наручиоца-Југословенско драмско позориште.
У случају промене лица овлашћеног за заступање, Менично овлашћење – писмо остаје на снази.
Наручилац ће средство финансијског обезбеђења за повраћај аванса уновчити у случају да
Добављач не изврши своје уговорене обавезе или их изврши делимично, у вредности плаћеног
аванса.
По извршењу уговорних обавеза Добављача, средство финансијског обезбеђења за повраћај
аванса ће бити враћено, на захтев Добављача.
Добављач се обавезује да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања Уговора, преда
наручиоцу 2 (две) оригинал сопствене бланко менице, оверене у складу са статусном
документацијом и потписане оригиналним потписом, са копијом депо картона банака, овереним
ОП обрасцем и листингом са сајта НБС (не захтев за регистрацију), као доказом да је меница
регистрована и Овлашћењем за попуњавање и наплату меница – меничним овлашћењем,
овереним у складу са статусном документацијом и потписаним оригиналним потписом од стране
лица, које је потписало менице, насловљеним на Наручиоца-Југословенско драмско позориште,
за добро извршење посла у укупном износу од 10% од вредности уговора без обрачунатог ПДВа, са роком важности минимум 30 дана дужим од истека уговорене обавезе у целости.
У случају промене лица овлашћеног за заступање, Менично овлашћење – писмо остаје на снази.
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У случају да Добављач не изврши своје уговорене обавезе, у свему у складу са закљученим
уговором, изврши их делимично, касни са извршењем уговорених обавеза или уколико ангажује,
као подизвођача, лице које није наведено у понуди, Наручилац ће активирати наведено средство
финансијског обезбеђења.
Наручилац неће активирати средство финансијског обезбеђења и неће раскинути Уговор,
уколико Добављач ангажује, као подизвођача, лице које није навео у понуди, ако би раскидом
Уговора, Наручилац претрпео знатну штету.
Добављач може ангажовати као подизвођача лице, које није навео у поднетој понуди, ако је на
страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то
лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност
Наручиоца. У том случају Наручилац неће активирати средство финансијског обезбеђења.
По извршењу уговорених обавеза Добављача, средство финансијског обезбеђења на захтев
Добављача биће враћено.
У случају продужења уговореног рока за извршење уговорне обавезе, овај уговор представља
правни основ за продужење важности средства финансијског обезбеђења.
Добављач се обавезује да на дан комплетног извршења посла и потписивања Записника о
пријему добара и комплетном извршењу посла, преда наручиоцу оригинал сопствену бланко
меницу, оверену у складу са статусном документацијом и потписану оригиналним потписом, са
копијом депо картона банака, овереним ОП обрасцем и листингом са сајта НБС (не захтев за
регистрацију), као доказом да је меница регистрована и Овлашћењем за попуњавање и наплату
меница – меничним овлашћењем, овереним у складу са статусном документацијом и потписаним
оригиналним потписом од стране лица, које је потписало менице, насловљеним на НаручиоцаЈугословенско драмско позориште, као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, у
укупном износу од 10% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, са роком важности
минимум 30 дана дужим од истека уговореног гарантног рока.
У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење – писмо остаје на снази.
У случају да Добављач, своје уговорене обавезе које се односе на отклањање недостатака у
гарантном року, не изврши у свему у складу са закљученим уговором, изврши их делимично или
касни са извршењем уговорених обавеза, Наручилац задржава право да активира наведено
средство финансијског обезбеђења.
Меница мора бити потписана оригиналним потписом (не може факсимил) од стране овлашћених
лица за располагање средствима на рачуну, која се налазе на депо картонима банака (за
колективно потписивање, као на депо картону, морају бити најмање два потписника).
По истеку гарантног рока, меница ће бити враћена Добављачу, на захтев Добављача.
Члан 10.
Уговор ступа на снагу када га уговорне стране потпишу.
Уговорне стране су се сагласиле да за све што овим уговором није предвиђено важе одредбе
Закона о облигационим односима.
Члан 11.
Уговорне стране су се сагласиле да сва спорна питања у вези са реализацијом Уговора решавају
споразумно, у супротном надлежан је суд у Београду.
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Члан 12.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерака, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

НАРУЧИЛАЦ

ДОБАВЉАЧ
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда мора бити у писаном облику, на српском језику, оригинал, на преузетим обрасцима из
Конкурсне документације, јасна и недвосмислена. Понуђач гарантује да је понуда, коју подноси
дата на основу Конкурсне документације, коју је преузео са Портала јавних набавки, односно
интернет странице Наручиоца, са оним садржајем, који је на наведеним интернет страницама
објављен, непромењеног садржаја.
Уколико понуда садржи документ на страном језику, обавезно је уз документ доставити и превод
на српски језик.
У случају спора релевантна је верзија понуде на српском језику.
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први
пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти/кутији је потребно назначити да се ради
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Југословенско драмско позориште, Ул. Краља Милана 50, са
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – Централног уређаја за аутоматско откривање
и дојаву пожара, бр. Д-01/20 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је
примљена од стране Наручиоца до 05.03.2020. године до 15:30 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.
Уколико је понуда достављена непосредно, Наручилац ће понуђачу предати потврду пријема
понуде. У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом. Неблаговремену понуду Наручилац ће по окончању поступка отварања
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
САДРЖАЈ ПОНУДЕ
Понуда мора да садржи потписан:
 Образац понуде (Образац 1);
 Образац структуре понуђене цене (Образац 2);
 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
 Образац изјаве понуђача о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку
јавне набавке - чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН (Образац 5);
 Важеће рeшeњe Министарства унутрашњих послова Републике Србије дa je понуђач
регистрован зa прojeктoвaњe и извoђeњe пoсeбних систeмa и мeрa зaштитe oд пoжaрa стaбилних систeмa зa дojaву пoжaрa
 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл.
75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;
 Овлашћење за попуњавање и наплату менице(Образац 7) (попуњено, оверено и потписано
од стране овлашћеног лица понуђача) са бланко меницом, копијом депо картона банака,
овереним ОП обрасцем и листингом са сајта НБС.
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Модел уговора;
Детаљан опис и техничку документацију, односно каталог/извод из каталога са техничким
карактеристикама за сву понуђену опрему, које морају одговорати захтеваним техничким
карактеристикама из одељка II ове Конкурсне документације.
Уколико карактеристике понуђене опреме тражене техничком спецификацијом нису у
целости наведене у достављеној техничкој документацији, односно каталогу/изводу из
каталога, потребно је уз техничку документацију, односно каталог/извод из каталога,
доставити и изјаву произвођача или локалне канцеларије произвођача да понуђена опрема
поседује све захтеване техничке карактеристике из Одељка II Конкурсне документације, а
које нису садржане у достављеној техничкој документацији/каталогу/изводу из каталога.

ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Понуде ће бити јавно отворене, дана 05.03.2020. године, са почетком у 16:00 часова, на адреси
Наручиоца, Краља Милана бр. 50, канцеларија 225. Представници понуђача, који ће
присуствовати јавном отварању понуда, морају да приложе Комисији за јавну набавку
овлашћење за учешће у отварању понуда, непосредно пре почетка поступка јавног отварања
понуда. Овлашћење мора бити заведено код понуђача и потписано од стране одговорног лица
понуђача, са назнаком да се односи на предметну јавну набавку.
У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.
ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У складу са чланом 87. став 6. ЗЈН понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду у
року за подношење понуде, на исти начин на који је поднео и саму понуду – непосредно или
путем поште, у затвореној коверти или кутији, с тим што се на предњој страни коверте или
кутије, у коју се пакује измена/допуна/опозив понуде додаје реч „измена“ или „допуна“ или
„опозив“, а у зависности од тога шта се у коверти или кутији налази.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти/кутији 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.
УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (Образац 1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1)
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке, који ће
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
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Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између Наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност
услова.
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум
којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке,
а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати
групу понуђача пред Наручиоцем,
 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу III ове Конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност
услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку
понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној
набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈН.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
НАЧИН ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце
дате у Конкурсној документацији (укључујући и модел уговора) потписују сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати
обрасце дате у Конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под
материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди и сл.), који морају
бити потписани од стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе
да један понуђач из групе потписује обрасце дате у Конкурсној документацији (изузев образаца
који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба
дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. ЗЈН.
У случају подношења заједничке понуде менично овлашћење попуњава, потписује члан групе
понуђача, који ће у име групе понуђача дати средства финансијског обезбеђења.
Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна, у складу са чланом 25. Закона о
привредним друштвима („Сл. гласник РС“, 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018
и 95/2018).
НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Наручилац ће уговорену цену испоручених добара платити Добављачу на следећи начин:
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20% од укупне уговорене вредности добара и пратећих услуга, авансно, у року од 45
(четрдесетпет) дана од дана достављања предрачуна за аванс и средства финансијског
обезбеђења за повраћај аванса, а на основу закљученог Уговора,
80% од укупне уговорене вредности добара и пратећих услуга, у року од 45
(четрдесетпет) дана од дана пријема исправне, регистроване фактуре, а на основу
достављеног потписаног Записника о пријему добара и комплетном извршењу посла.

Добављач је у обавези да фактуру региструје у Централном регистру фактура, приступом
одговарајућој веб апликацији Управе за трезор у складу са Законом о роковима измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12, 68/15 и
113/17) и Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за
исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра фактура („Службени гласник РС“
број 7/18, 59/18 и 8/19).
Фактура мора бити достављена Наручиоцу у року од 3 (три) радна дана од дана регистрације у
Централном регистру фактура.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Захтев у погледу рока за комплетно изврђење посла
Рок за комплетно извршење посла (испорука добара, инсталација, уградња добара,
програмирање, тестирање и пуштање система у рад, и сачињавање и достављање Измeне
прojeктa извeдeнoг стaња) не може бити дужи од 30 дана од дана уплате аванса.
Место комплетног извршења посла – адреса Наручиоца: Југословенско драмско позориште, ул.
Краља Милана 50, Београд.
Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 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.
Захтев у погледу гарантног рока
Гарантни рок понуђених добара и извршене инсталације, уградње, програмирања, тестирања и
пуштања система у рад не може бити краћи од 24 (двадесетчетири) од дана пуштања система у
рад и потписивања Записника о пријему добара и комплетном извршењу посла .
ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим
трошковима, које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену
понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
У цену је урачуната цена добара која су предмет јавне набавке, испорука и сви остали зависни
трошкови, које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом
92. ЗЈН.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима у Обрасцу понуде.
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СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Понуђач је дужан да у понуди достави:
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде
и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена у складу са статусном документацијом и
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено
Менично овлашћење – писмо (Образац 7), оверено у складу са статусном документацијом и
потписано од лица које је потписало меницу, са назначеним износом од 5% од укупне вредности
понуде без ПДВ-а. Уз меницу се доставља копија картона депонованих потписа, који је издат од
стране пословне банке коју понуђач наводи у Меничном овлашћењу – писму. Рок важења
менице је 60 дана од дана отварања понуда.
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за
подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор
благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе
средство обезбеђења за повраћај аванса, понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство
обезбеђења добро извршење посла, у складу са захтевима из Конкурсне документације.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу
уговора са изабраним понуђачем, на њихов захтев.
Уколико понуђач не достави меницу за озбиљност понуде, понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
Изабрани понуђач (Добављач) је дужан да достави:
Средство финансијског обезбеђења за повраћај аванса
Добављач је у обавези да у року од 3 (три) дана од дана потписивања Уговора достави Наручиоцу
бланко сопствену меницу у висини уговореног аванса (са ПДВ-ом), као гаранцију за повраћај
аванса, са роком важења најмање 30 дана дужим од дана правдања аванса, оверену у складу са
статусном документацијом и потписану оригиналним потписом, са копијом депо картона банака,
овереним ОП обрасцем и листингом са сајта НБС (не захтев за регистрацију), као доказом да је
меница регистрована и Овлашћењем за попуњавање и наплату меница – меничним овлашћењем,
овереним у складу са статусном документацијом и потписаним оригиналним потписом од стране
лица, које је потписало менице, насловљеним на Наручиоца-Југословенско драмско позориште.
Наручилац ће средство финансијског обезбеђења за повраћај аванса уновчити у случају да
Добављач не изврши своје уговорене обавезе или их изврши делимично, у вредности плаћеног
аванса.
Меница мора бити потписана оригиналним потписом (не може факсимил) од стране овлашћених
лица за располагање средствима на рачуну, која се налазе на депо картонима банака (за
колективно потписивање, као на депо картону, морају бити најмање два потписника).
По извршењу уговорних обавеза Добављача, средство финансијског обезбеђења за повраћај
аванса ће бити враћено, на захтев Добављача.
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла
Добављач се обавезује да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања Уговора, преда
наручиоцу 2 (две) оригинал сопствене бланко менице, оверене у складу са статусном
документацијом и потписане оригиналним потписом, са копијом депо картона банака, овереним
ОП обрасцем и листингом са сајта НБС (не захтев за регистрацију), као доказом да је меница
регистрована и Овлашћењем за попуњавање и наплату меница – меничним овлашћењем,
овереним у складу са статусном документацијом и потписаним оригиналним потписом од стране
лица, које је потписало менице, насловљеним на Наручиоца-Југословенско драмско позориште,
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за добро извршење посла у укупном износу од 10% од вредности уговора без обрачунатог ПДВа, са роком важности минимум 30 дана дужим од истека уговорене обавезе у целости.
У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење – писмо остаје на снази.
У случају да Добављач не изврши своје уговорене обавезе у свему у складу са закљученим
уговором, изврши их делимично, касни са извршењем уговорених обавеза или уколико ангажује
као подизвођача лице које није наведено у понуди, Наручилац ће активирати наведено средство
финансијског обезбеђења.
Свака меница мора бити потписана оригиналним потписом (не може факсимил) од стране
овлашћених лица за располагање средствима на рачуну, која се налазе на депо картонима банака
(за колективно потписивање, као на депо картону, морају бити најмање два потписника).
Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року
Добављач се обавезује да на дан комплетног извршења посла и потписивања Записника о
пријему добара и комплетном извршењу посла, преда наручиоцу оригинал сопствену бланко
меницу, оверену у складу са статусном документацијом и потписану оригиналним потписом, са
копијом депо картона банака, овереним ОП обрасцем и листингом са сајта НБС (не захтев за
регистрацију), као доказом да је меница регистрована и Овлашћењем за попуњавање и наплату
меница – меничним овлашћењем, овереним у складу са статусном документацијом и потписаним
оригиналним потписом од стране лица, које је потписало менице, насловљеним на НаручиоцаЈугословенско драмско позориште, као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, у
укупном износу од 10% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, са роком важности
минимум 30 дана дужим од истека уговореног гарантног рока.
У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење – писмо остаје на снази.
У случају да Добављач, своје уговорене обавезе које се односе на отклањање недостатака у
гарантном року, не изврши у свему у складу са закљученим уговором, изврши их делимично или
касни са извршењем уговорених обавеза, Наручилац задржава право да активира наведено
средство финансијског обезбеђења.
Меница мора бити потписана оригиналним потписом (не може факсимил) од стране овлашћених
лица за располагање средствима на рачуну, која се налазе на депо картонима банака (за
колективно потписивање, као на депо картону, морају бити најмање два потписника).
По истеку гарантног рока, меница ће бити враћена Добављачу, на захтев Добављача.
ПОВЕРЉИВОСТ ПОНУДЕ
Наручилац је дужан да:
1. чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у
складу са законом, понуђач означио у понуди;
2. одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у
понуди;
3. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и
податке о поднетим понудама до отварања понуда.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из
понуде који су од значаја за примену критеријума за рангирање понуде.
Наручилац ће као поверљива третирати само она документа која је у доњем десном углу
великим словима имају написано: ,,ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис одговорног лица. Ако
се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен
црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити написано ,,ПОВЕРЉИВО“, у складу са чланом
14. Закона.
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Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
У складу са чланом 63. став 2. ЗЈН, заинтересовано лице може у писаном облику тражити од
Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може
да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде, искључиво
писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, сваког радног дана, у току
радног времена Наручиоца.
Напомињемо да се комуникација у поступку предметне јавне набавке врши на начин одређен
чланом 20. ЗЈН.
Aдреса: Југословенско драмско позориште, ул. Краља Милана 50, 11000 Београд.
Електронска пошта: javnenabavke@jdp.rs
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није
дозвољено.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема писаног захтева за додатним информацијама
или појашњењима, одговор објавити на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и на
својој интернет страници.
Додатне информације и појашњења упућују се са напоменом ,,Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, јавна набавка бр. Д-01/20 –
Централног уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара“.
ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА
КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику
захтева од понуђача додатна објашњења, која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача (члан 93. ЗЈН).
Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, Наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид)
код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА
ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао
да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).
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Захтев за заштиту права се доставља Наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail:
javnenabavke@jdp.rs или препорученом пошиљком са повратницом на адресу Наручиоца.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње Наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права
Наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о
поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у
року од два дана од дана пријема захтева.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или Конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране
Наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао
Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико
је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне
набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење
пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње Наручиоца за које је подносилац
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке у
складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу Наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци Наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење
захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у
смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата и оверена од стране банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак
да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења
налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна
достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно
провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
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(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права (Д-01/20);
(7) сврха: ЗЗП; наручилац-Југословенско драмско позориште; јавна набавка бр. Д-01/20.
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена
уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, потписан од стране овлашћеног лица, који садржи и све
друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор,
потписана, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних
наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у
оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално
осигурање и други корисници јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други
субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
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