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1.ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

Назив, адреса и интернет страница наручиоца
ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ КУЛА, 29. новембра бр.4, 25230 Кула
Интернет страница Наручиоца : www.komunalackula.rs
Напомена да се спроводи јавна набавка мале вредности
ВИДЕО НАДЗОР бр. 7/2020 се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у
складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12,
14/2015 и 68/2015).
Предмет јавне набавке : услуге
Ознака из општег речника набавки :79710000 – услуге обезбеђења.
Контакт(лице или служба)
e-mail: javnenabavke@komunalackula.rs.

2.

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1.

Опис предмета набавке , назив и ознака из општег речника набавки
Предмет ове јавне набавке је набавка услуга : видео надзор - услуге видео и
алармног обезбеђења, менаџмент из контролног центра над уграђеним камерама и
противпровалним системом са сталном приправношћу интервентне патроле 24 часа
на објектима којима управља и које користи Наручилац.
.
опис партије уколико је јавна набавка обликована по партијама, назив и ознака
из општег речника набавке
Предмет јавне набавке мале вредности није обликован по партијама.

.2.2.
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3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (спецификације) ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ : ВИДЕО НАДЗОР ЈНМВ 7/2020.

Ред.

Објекат Заштите

Врста услуге

Број

1.

2.

3.

4.

5.

Извориште Штолц Кула
-Камера IP SNC P1 са
звучницима и опремом за
бежични пренос сигнала
камере.

Услуга
видео
мониторинга
из
контролног центра и
обезбеђења
стационарног објекта
са
контролом
патролних
кола
и
видео надзором са
постојећом камером

Извориште Крстурски Пут
Кула
-Камера Sony IP SNC P1 са
звучницима и опремом за
бежични пренос сигнала
камере.

Услуга
видео
мониторинга
из
контролног центра и
обезбеђења
стационарног објекта
са
контролом
патролних
кола и
видео надзором са
постојећом камером

Управна зграда Кула Возни
парк и паркинг испред
управне
зграде
SNCЕМ600 и SNC-VM600B

Услуга
видео
мониторинга
из
контролног центра и
обезбеђења
стационарног објекта
са
контролом
патролних
кола
и
видео надзором са
постојћим камерама
Услуга мониторинга из
контролног центра и
обезбеђења
стационарног објекта
са
контролом
патролних кола.

Стара
Капела
–Ново
Гробље Кула
Тип централе SP5500 ,број
сензора 8 ком.Тип сензора
476+
Нова Капела –Старо
Гробље Кула
Тип централе SP5500
,број сензора 8
ком.Тип сензора 476+

Месечна
цена

Месечна
цена

Без ПДВ-а

Са ПДВ

Укупна
цена
без
ПДВ-а за
процењен
и период
вршења
услуге
(12
месеци)

Укупна
цена
са
ПДВ
за
процењени
период
вршења
услуге
(12месеци)

Услуга мониторинга
из контролног центра
и обезбеђења
стационарног објекта
са контролом
патролних кола.
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6.

7.

8.

Фекална станица Гедер
Индустријској Зони Кула
Тип централе SP5500
Број сензора 2 Тип
476 +

Услуга мониторинга из
контролног центра и
обезбеђења
стационарног објекта
са контролом
патролних кола.

Фекална станица у улици
Жарка Зрењанина Кула
Тип централе SP5500 Број
сензора 2 Тип 476 +

Услуга мониторинга из
контролног центра и
обезбеђења
стационарног објекта
са контролопатролних
кола.
Услуга мониторинга из
контролног центра и
обезбеђења
стационарног објекта
са контролом
патролних кола
Услуга видео
мониторинга из
контролног центра и
обезбеђења
стационарног објекта
са контролом
патролних кола и
видео надзором са
постојећом камером
Услуга видео
мониторинга из
контролног центра и
обезбеђења
стационарног објекта
са контролом
патролних кола и
видео надзором са
постојећом камером

Извориште Штолц Кула
Тип централе SP5500 Број
сензора 10 Тип 476 +

9.

Објекат
привременог
прихватилишта за псе,
две камере марке Sony IP
SNC P1 са звучницима и
опремом
за
бежични
пренос сигнала камере.

10.

1 бунар на
изворишту,,Крстурски пут“
и 8 бунара на изворишту
,,Штолц“ - камере марке
Sony IP SNC EB 600 са
звучницима и опремом за
бежични пренос сигнала
камере.

11.

5 бунара на
изворишту,,Крстурски пут“
- камере марке Sony IP
SNC-EB 630B са
звучницима и опремом за
бежични пренос сигнала
камере.

12.

Депонија смећа ,,Лапош“- 2
камере марке Sony IP SNC
Sony SNC- EB632R са
звучницима и опремом за
бежични пренос сигнала
камере.

Услуга
видео
мониторинга
из
контролног
центра
и
обезбеђења стационарног
објекта
са
контролом
патролних кола и видео
надзором са постојећом
камером
Услуга
видео
мониторинга
из
контролног
центра
и
обезбеђења стационарног
објекта
са
контролом
патролних кола и видео
надзором са постојећом
камером
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13.

Алармни систем у управној
згради
- SP7000/PCB Alarma
centrala и
- NV500 Digitalni infracrveni
detectori-20 ком.

14.

2 камере на привременом
прихватилишту за псе камере марке Sony IP SNC
VB642D са звучницима и
опремом за бежични
пренос сигнала камере.

Услуга
алармног
мониторинга
из
контролног
центра
и
обезбеђења стационарног
објекта
са
контролом
патролних кола алармног
система са постојећим
алармом
Услуга
видео
мониторинга
из
контролног
центра
и
обезбеђења стационарног
објекта
са
контролом
патролних кола и видео
надзором са постојећом
камером

ПОНУЂАЧ
М.П.

____________________________
(потпис овлашћеног лица понуђача)
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ : ВИДЕО НАДЗОР
бр. 7/2020
Назив понуђача
Седиште понуђача
Адреса седишта
ПИБ број

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ИЗ ЧЛ. 75. И ЧЛ. 76. Закона о јавним набавкама ''Сл. гласникРС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА У СКЛАДУ САЧЛ. 77. ЗЈН
2.
1
Испуњавам следеће услове за учешће у поступку јавне набавке
1.

Понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде је
регистрован код надлежног органа, односно уписан
у одговарајући регистар
ДА

2.

Понуђач/подизвођач/учесник заједничке
понуде 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

ДА

НЕ

НЕ

Документација за доказивање испуњености услова
правна лица и предузетници: Извод из
регистра Агенције за привредне регистре,
односно извод из регистра надлежног
Привредног суда (без обзира на датум
издавања извода),
овај доказ подносилац понуде доставља и
за подизвођаче, односно достављају сви
чланови групе понуђача,
понуђач/подизвођач/учесник
заједничке
понуде није дужан да достави Извод из
АПР-а, који је јавно доступан на интернет
страници надлежног органа - АПР-а
правна лица достављају доказе:
1. Извод из казнене евиденције Основног
суда на чијем је подручју седиште домаћег
правног лица, односно представништва или
огранка страног лица
2. Извод из казнене евиденције Посебног
одењеља за организовани криминал Вишег
суда у Београду (оба-вештење на интернет
страници
//www.bg.vi.sud.rs/
3. Уверeње из казнене евиденције надлежне
полицијске управе МУП-а
за законског
заступника (за све законске заступнике који
су уписани у АПР-у), захтев за овог уверења
подноси се према месту рођења или према
месту пребивалишта законског заступника.
докази не могу бити старији од два месеца
пре
отварања
понуда,
овај
доказ
подносилац
понуде
доставља
и
за
подизвођаче, односно достављају сви
чланови групе понуђача
предузетник доставља доказ:
Уверење из казнене евиденције надлежне
полицијске управе МУП-а,
захтев за овог уверења подноси се према
месту
рођења
или
према
месту
пребивалишта,
доказ не може бити старији од два месеца
пре
отварања
понуда,
овај
доказ
подносилац
понуде
доставља
и
за
подизвођаче, односно достављају сви
чланови групе понуђача
физичко лице доставља доказ: Уверење
из казнене евиденције надлежне полицијске
управе МУП-а,

ДА

НЕ

ДА

НЕ
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3.

4.

5.

Понуђачу/подизвођачу/учеснику заједничке понуде
је измирио доспеле порезе, доприносе и друге
јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији

Понуђач располаже неопходним финансијским
капацитетом :
А)да је понуђач у последње 3 године остварио
промет по основу пружања истоврсних услуга
које су предмет набавке у укупној вредности
од најмање 3.000.000,00 динара(без ПДВ-а);
Б) да понуђач у години која претходи
расписивању ове набавке није био у блокади,
ни један дан
Да
понуђач
располаже
неопходним
кадровским капацитетом:
А) да понуђач има најмање два ангажована
лица са лиценцом за вршење послова
монтаже пуштања у рад и одржавање система

ДА

НЕ

захтев за овог уверења подноси се према
месту
рођења
или
према
месту
пребивалишта,
доказ не може бити старији од два месеца
пре
отварања
понуда,
овај
доказ
подносилац понуде доставља и за
подизвођаче, односно достављају сви
чланови групе понуђача
доказ за правна лица: уверење Пореске
управе Министарства финансија и привреде
да је измирио доспеле порезе и доприносе
и
уверење надлежне локалне самоуправе да
је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода (не старије од два
месеца пре дана отварања понуда), овај
доказ подносилац понуде доставља и за
подизвођаче, односно достављају
сви
чланови групе понуђача
доказ за предузетнике: уверење Пореске
управе Министарства финансија и привреде
да је измирио доспеле порезе и доприносе
и
уверење надлежне локалне самоуправе да
је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода (не старије од два
месеца пре дана отварања понуда), овај
доказ подносилац понуде доставља и за
подизвођаче, односно достављају
сви
чланови групе понуђача
доказ за физичка лица: уверење Пореске
управе Министарства финансија и привреде
да је измирио доспеле порезе и доприносе и
уверење надлежне локалне самоуправе да
је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода (не старије од два
месеца пре дана отварања понуда), овај
доказ подносилац понуде доставља и за
подизвођаче, односно достављају
сви
чланови групе понуђача
Уколико се понуђач налази у поступку
приватизације
доставља
потврду
надлежног органа да се налази у
поступку приватизације - потврда коју је
издала Агенција за приватизацију

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

Начин доказивања:

ДА

НЕ

А) Потврдама издатим од стране
наручилаца о пруженим предметним
услугима са наведеним вредностима;
Б) Потврда Народне банке Србије да
понуђач ,у години која претходи
спровођења поступка набавке није био
у блокади,ни један дан.
Начин доказивања:

ДА

НЕ

А) фотокопија радне књижице за
најмање два радника који су у сталном
радном односу, односно други акт о
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техничке заштите и положеним испитом
инсталатера за одржавање камера, које су
инсталиране
на
објектима
Наручиоца.
Поменута лица могу бити и дипломирани
инжењери : електротехнике, телекомуникација
или сличне струке и .

6.

ангажовању у складу са
законом,
уколико није стално запослен код
понуђача као и фотокопија М обрасца
(или другог одговарајућег обрасца),
фотокопије сертификата на име радно
ангажованих
лица
издатих
од
произвођача опреме која се користи као
средство за надгледање у
вршењу
услуге
која је предмет набавке и
лиценцу за вршење послова монтаже
пуштања у рад и одржавање система
техничке заштите, издату на своје име
од МУП РС, у складу Законом о
приватном
обезбеђењу
(''Сл.гл.РС''
бр.104/2013, 42/2015 и 87/2018).
Б)Фотокопије
важећихсертификата
издата на имена два лица која ће
бити задужена за конфигурисање и
управљање рутерима.Као и доказ на
који
начин
су
та
два
лица
ангажовани код понуђача.

Б) Да инсталатери који се ангажују за
одржавање опреме
која се користи као
средство за вршење услуге која је предмет
јавне
набавке
имају положенестручне
испите:MTCNA
и
UBWS
и
UBWAза
конфигурисање,управљање рутера који су
такође саставни део опреме за вршење
услуге у овој јавној набавци
Понуђач располаже неопходним :
А) ПОСЛОВНИМ КАПАЦИТЕТОМ :
1. да понуђач испуњава захтеве српског
стандарда
SRPS.L2.002:2008
(област
контролисања: видео обезбеђење, менаџмент
из
контролног
центра
обезбеђењем
стационираних
објеката,
менаџмент
из
контролног центра патролним тимовима);
2.да понуђач испуњава захтеве међународног
стандарда ISO 27001 – Систем менаџмента
безбедности информација;
3.да понуђач испуњава захтеве међународног
стандарда ISO 9001 - Систем менаџмента
квалитетом (област контролисања: физичка
заштита објеката и људи; менаџмент из
контролног центра – алармни мониторинг,
видео мониторинг, патролни тимови; извођење
система ИТ мрежа);
4. Да понуђач поседује важећи сертификат
ISO/IEC 25010:2015 (системски софтверски
инжињеринг)
област
контролисања
спречавање крађе пре него што се деси.
5. да понуђач има усвојен Акт о процени
ризика у складу са одредбама Закона о
безбедности и здравља на раду.
6. да понуђач поседује уговор о пословно
техничкој сарадњи са осигуравајућом кућом тј.
да је понуђач овлашћени осигуравач имовине
на отвореним-просторима од оштећења,
уништења и крађе

ДА

НЕ

Начин доказивања:
А)
1.фотокопијом сертификата издатог од
стране Центра за квалитет Привредне
коморе Србије о испуњености захтева
стандарда SRPS.L2.002:2008 за област
контролисања: техничка заштита; видео
обезбеђење;
2.фотокопијом
сертификата
о
испуњености захтева стандарда ISO
27001
–
Систем
менаџмента
безбедности информација;
3.фотокопијом
сертификата
о
испуњености захтева стандарда ISO
9001 - Систем менаџмента квалитетом
(област
контролисања:
физичка
заштита објеката и људи; менаџмент из
контролног
центра
–
алармни
мониторинг,
видео
мониторинг,
патролни тимови; извођење система ИТ
мрежа);
4.Копија сертификата.

ДА

НЕ

5. потврда лица које је сачинило Акта о
процени ризика.
6.фотокопија уговора са осигуравајућом
кућом
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7.

8.

7. понуђач је у обавези да у случају квара на
уграђеној опреми изађе на лице места и
отпочне отклањање квара у року од сат
времена.За време отклањања квара понуђач
је у обавези да обезбеди физички надзор
подручја који камера покрива.
8. Да понуђач има важеће лиценце надлежног
органа за обављање делатности
која је
предмет јавне набавке.

7. Изјава Понуђача о отклањању квара
из конкурсне документације образац
19.)

Б)ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТОМ:
1.да
понуђач
располаже
неопходним
техничким ресурсима за пренос слике у
надзорни центар, тј. да о свом трошку
обезбеди линк између предметних објеката,
чворишта и од чворишта до надзорног центра,
с тим да пропусна моћ канала који се користе
за пренос видео сигнала мора бити најмање
60 Mb;
понуђач је дужан да пре истека рока за
подношење понуда на лицу места изврши
преглед свих објеката над којима ће се вршити
физичко-техничко
обезбеђење
ради
сагледавања услова у циљу сачињавања
понуде, а најкасније до 31.03.2020.године до
11.00 часова.
Понуђач је сагласан да пре доношења одлуке
о додели уговора, а 3 дана од позива
Наручиоца, изађе на локацију предметних
објеката успостави линк и демонстрира начин
вршења предметне услуге.

1.попуњена, потписана и оверена
изјава
понуђача
из
конкурсне
документације(20. Изјава понуђача о
поседовању техничких ресурса).

8. Копије лиценци издатих од МУП РС,
у складу са чланом 6. став 1. тачка 2.
Закона о приватном обезбеђењу
(''Сл.Гл.РС'' Бр.104/2013, 42/2015 и
87/2018):
- лиценца за вршеље послова
физичко техничке заштите лица и
имовине предузећа;
- лиценца за вршење послова
монтаже, пуштање у рад и одржавање
система техничке заштите.

Попуњена,
потписана
и
оверена
Потврда о извршеном увиду у објекте
Наручиоца на обрасцу 18).
ДА

ДА

НЕ

НЕ

Попуњена,
потписана
и
оверена
сагласност понуђача на обрасцу 21. из
Конкурсне документације.

ДА

НЕ

ДА

НЕ

Колона 1. попуњава се заокруживањем речце ДА или НЕ.
Колона 2. попуњава се заокруживањем речце ДА или НЕ
Испуњеност услова под тачком 1. до 3. из горе наведеног обрасца, који су ОБАВЕЗНИ услови у
смислу чл. 75. Закона о јавним набавкама, у складу са чл.77. ст.4. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник
РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), понуђач под под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
доказује потписаном, овереном и печатираном Изјавом о испуњености обавезних услова за учешће у
поступку јавне набавке мале вредности ВИДЕО НАДЗОР бр. 7/2020, која је саставни део конкурсне
документације. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена

печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Испуњеност горе наведених услова под тачком 4, 5. 6. 7. и 8. који су ДОДАТНИ услови за учешће
у поступку јавне набавке мале вредности ВИДЕО НАДЗОР бр. 7/2020,
понуђач доказује
достављањем доказа из обрасца 4. Услова, како је наведено под тачком 4, 5.6. 7. и 8.
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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 прописан начин.
М.П.

ПОНУЂАЧ: _______________________
_________________________________
(име и презиме и потпис овлашћеног лица)

Страна 10 од 34

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ у складу са Законом о јавним
набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 ) у даљем тексту Закон и
чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (''Службени гласник РС'' бр.
86/2015 и 41/2019), (у даљем тексту Правилник)
1.Понуда се сачињава на српском језику.
2. Понуда обавезно мора да садржи:
2.1. потписан и оверен образац 3. Техничке карактеристике (спецификације) .
2.2. испуњен, печатом оверен и потписан образац 4. за оцену испуњености услова у поступку јавне
набавке мале вредности,
2.3. испуњен, печатом оверен и потписан образац 6.- образац понуде.
2.4. испуњен, печатом оверен и потписан образац 7. Образац структуре понуђене цене;
2.5. попуњен, потписан и оверен образац 8. Модел уговора;
2.6. испуњен, печатом оверен и потписан образац 9.- Трошкови припреме понуда,ако их понуђач
има.
2.7. оверен печатом и потписан образац 10. - Изјава о независној понуди,
2.8. оверен печатом, потписан и испуњен образац 11.- изјаве о поштовању обавеза које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као
и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;
2.9. оверен печатом и потписан образац 16. - Изјава понуђача о испуњавању обавезних услова из чл.
75. ЗЈН,
Уз горње обрасце, понуђач доставља доказ о испуњености додатних услова на начин
дефинисан тачком 4, 5, 6, 7 и 8 из обрасца 4.Услови за учешће у поступку јавне набавке мале
вредности.
Остали обрасци морају бити приложени уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем,
односно уколико се понуда подноси од стране групе понуђача(заједничка понуда).
Понуда се подноси у једном примерку, на преузетим обрасцима конкурсне документације и
мора бити јасна и недвосмислена, са свим прилозима, читко попуњена - штампаним словима. Сви
попуњени обрасци морају бити оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица Понуђача.
Уколико постоје исправке морају бити парафиране од лица које је потписало понуду и оверене
печатом.
Понуда се подноси у запечаћеној коверти , тако да се при отварању може проверити да ли је
затворена онако како је предата.
УПОТРЕБА ПЕЧАТА НИЈЕ ОБАВЕЗНА!
Понуду, јасну и недвосмислену, читко откуцану или исписану штампаним словима, оверену
печатом и потписом овлашћеног лица понуђача, доставити у оригиналу, на преузетим обрасцима, у
затвореној коверти, поштом или лично (уз претходну најаву на телефон : 064-828-7015), на
писарници Наручиоца, први улаз десно, (са назнаком на предњој страни коверте: ''Понуда за ЈНМВ
бр. 7/2020 – ВИДЕО НАДЗОР ,, не отварати'', а на полеђини коверте назив, адресу, број
телефона и факса понуђача и име особе за контакт ), на адресу: ЈКП ''Комуналац“ Кула, ул.29.
новембра бр. 4 25230 Кула.
3. Ова јавна набавка мале вредности није обликована по партијама.
4.Понуде са варијантама нису дозвољене.
5. Рок за подношење понуде је 31.03.2020.године до 12.оо часова, без обзира на начин
подношења(благовременом ће се сматрати понуда, која је пристигла на назначену адресу
Наручиоца до 31.03.2020.године до 12.00 часова).
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У року за подношење понуде подносилац понуде може да измени, допуни или опозове своју
понуду, на исти начин на који је поднео понуду, са обавезном назнаком да је у питању измена,
допуна или опозив понуде
Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском
износу, а не у процентима.
Начин обрачуна цене у случају измене понуде кроз измену цене, вршиће се корекцијом
понуђене основне цене по појединачним позицијама или јединичним ценама , што ће довести до
измене коначне укупне цене након извршене измене понуде.
Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда.
6.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач. У обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду или подноси понуду са
подизвођачем.
7. Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да:
- у Обрасцу понуде наведе назив и седиште понуђача.
- попуни, печатом овери и потпише образац 12.- Подаци о подизвођачу и образац 13.-Изјава
понуђача о ангажовању подизвођача.
- за подизвођача достави даказе о испуњености обавезних услова из чл.75. ст. 1. тачка 1) до 4)
Закона – попуњен, потписан и оверен образац 17.-Изјава подизвођача о испуњавању обавезних
услова у складу са чланом 75.ЗЈН, попуњен, потписан и оверен образац 11. изјаве о поштовању
обавеза 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 и доказе о испуњености додатних услова из чл.76. Закона о јавним набавкама
прописани тачкама 4,5,6,7 и 8 у обрасца 4.Услова за учешће у поступку јавне набавке мале
вредности. Да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке мале вредности делимично
поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, 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.
Уколико уговор о јавној набавци мале вредности буде закључен између наручиоца и
понуђача, који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач , односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из
поступка јавне набавке мале вредности, односно извршење уговорних обавеза , без обзира на број
подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
8. Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде навести све учеснике у заједничкој
понуди.
За сваког учесника у заједничкој понуди, печатом оверити и потписати образац 14.- Подаци о
понуђачу који је учесник у заједничкој понуди и образац 15.-изјава чланова групе који подносе
заједничку понуду.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из чл. 75. став 1. тачка 1)
до 4) Закона и о томе достави доказ : попуњен, оверен и потписан образац 16. Изјава понуђача о
испуњавању обавезних услова у складу са чланом 75.ЗЈН(копирати образац у довољном броју
примерака) и образац 11изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
Услов из члана 76. Закона, који су додатни услови за учешће у поступку јавне набавке
испуњавају заједно и доказују на начин како је то дефинисано у обрасцу 4. под тачком 4, 5, 6, 7 и 8.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
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Сатавни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
9. НАЧИН ПЛАЋАЊА: месечно, од дана закључења уговора, у року од најмање 15, а највише 45
дана по пријему оверене фактуре и пратеће документације.

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
10. Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима.
Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде, изражено у динарима, наведе:
- месечни износ без ПДВ-а,
- месечни износ са ПДВ-ом,
- укупну цену без ПДВ-а ,
- износ ПДВ-а ,
- укупну цену са ПДВ-ом,
за све време трајања уговора ( 11 месеци ) .
Уговор се закључује на одређено време од 11 месеци, од дана закључења уговора, с тим да
обавезе, које доспевају у наредној години, ће бити реализоване највише до износа средстава која ће
за ту намену бити одобрена у тој години..
У понуђену цену су урачунати сви трошкови који се односе на предмет јавне набавке
и који су одређени конкурсном документацијом, заједно са трошковима превоза, транспорта
и др.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима.
Понуђена цена мора бити фиксна и важећа је за све време трајања уговора.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена цена , наручилац ће поступити у складу са чл. 92.
Закона о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које
сматра меродавним.
11. адресу и интернет адресу државног органа или организације, односно органа или службе
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл. : код пореске јединице општине Кула (за део локалне –
општинске надлежности, интернет адреса:www/kula.rs, а за остале податке код надлежних државних
органа.
12. Наручилац је дужан да: да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које
је као такве , у складу са Законом , понуђач означио у понуду; одбије давање информације која би
значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чува као пословну тајну имена,
заинтересованих лица и понуђача, као и податке о поднетим понудама , до истека рока предвиђеног
за отварање понуда.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и остали
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
13. 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 пет дана пре истека рока
за подношење понуде.У том случају, наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема
захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин
одређен чланом 20. Закона
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Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде
заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу: ЈКП''Комуналац“Кула, 29.новембра бр. 4 25230
Кула, са напоменом: ''Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације за ЈНМВ бр. 7/2020 – ВИДЕО НАДЗОР или путем електронске поште на e-mail:
javnenabavke@komunalackula.rs.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном
није дозвољено.
14. Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу ,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно
његовог подизвођача.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву, у складу са чл. 93. Закона о јавним набавкама.
15. Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао
своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама које су се односиле на исти
предмет набавке , за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење
понуда, у складу са чл. 82. Закона о јавним набавкама.
16. У поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ бр. 7/2020 – ВИДЕО НАДЗОР, критеријум за
доделу уговора је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА (укупна цена за 11 месеци) , у складу са чл. 85.
став. 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама.
У случају када постоје две или више понуда које имају исту најнижу цену наручилац ће
доделити уговор оном понуђачу који понуди дужи рок плаћања. У случају када постоје две или више
понуда које имају исту најнижу цену и исти рок плаћања, наручилац ће доделити уговор понуђачу
који даје дужи рок важења понуде.
17. Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде, попуњавањем Изјаве која је саставни део конкурсне документације.
18. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
У поступку јавне набавке мале вредности, 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 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. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није
отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које је 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 и одлуке о обустави поступка, у поступку јавне набавке
мале вредности, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања
одлуке на Порталу јавних набавки, .
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Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки
и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту
права, које садржи податке из Прилога 3 Љ из закона.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу
педвиђеном у Закону о јавним набавкама ''Сл. гласник РС'' бр. 124/12,14/15 и 68/15.
корисник: Буџет Републике Србије,
сврха: ЗЗП, ЈКП Комуналац Кула, бр. ЈНМВ 7/2020.
износ: 60.000,00 РСД
рачун: 840-30678845-06 : шифра плаћања 153 или 253: број модела: 97: позив на број 7/2020.
19. Уговор о предметној ЈНМВ биће достављен понуђачу којем је додељен уговор, у року од 8 од
дана протека рока за подношење захтева за заштиту права (у складу са чланом 113. ст.1. ЗЈН " Сл.
гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),
Понуђач је дужан да потписани уговор достави наручиоцу у року не дужем од седам дана
рачунајући од дана када му је достављен уговор на потписивање.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за
подношење захтева за зашититу права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним
набавкама.

ЈКП ''Комуналац“ Кула
___________________
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6.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за јавну набавку мале вредности ЈНМВ бр. 7/2020 ВИДЕО НАДЗОР
деловодни број
датум

: ______________
: ______________

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача: __________________________________________________
Адреса и седиште понуђача: ________________________________________
Матични број понуђача: ____________________________________________
Шифра делатности: _______________________________________________
Особа за контакт: _________________________________________________
Теклефон-факс: __________________________________________________
Електронска пошта: _______________________________________________
ПИБ: ___________________________________________________________
Број рачуна: _____________________________________________________
Лице одговорно за потписивање уговора: _____________________________
2) Важење понуде: ____________________ дана од дана отварања понуда.
(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда)
3) УКУПНЕ ЦЕНА ПО ПОНУДИ, за јавну набавку мале вредности ЈНМВ бр. 7/2020 – ВИДЕО
НАДЗОР, ПОД УСЛОВИМА ИЗ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ :
МЕСЕЧНИ ИЗНОС без ПДВ-а __________________ динара,
МЕСЕЧНИ ИЗНОС са ПДВ-ом __________________ динара,
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а : ____________________динара,
ПДВ : ________________________ динара,
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом : ____________________ динара.

4) Начина и рок плаћања : месечно, од дана закључења уговора, по испостављеној
фактури, у року од ______________________ дана.
(најмање 15, а највише 45 дана )
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5) Место извршења : адресе пословних објеката Наручиоца наведене у обрасцу
Спецификације.
8) Понуду подносим (заокружити):
а) САМОСТАЛНО
б) ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА __________________________________________
(навести назив и седиште учесника у заједничкој понуди)
в) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ ___________________________________________
(навести назив и седиште подизвођача)
Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у овом обрасцу 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 понуђача који ће
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Подизвођачу поверавам на извршење ________ % од вредности набавке
_____________________ , односно подизвођачу поверавам извршење
_______________________________________________________________
( навести део набавке који се поверава подизвођачу)
НАПОМЕНА: % вредности који се поверава подизвођачу не може бити већи од 50 % укупне
вредности понуде. Ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача
проценат укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не
може бити већи од 50 % укупне вредности понуде.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено
искаже у динарима.
Увозна царина и остале дажбине: ________________________ динара
М.П.

ПОНУЂАЧ
__________________________
(Име и презиме и потпис овлашћеног лица)
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7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
деловодни број:
______________
датум:
______________
7.1.МЕСЕЧНИ ИЗНОС

Р.

Објекат Заштите

Бр.

Без ПДВ-а

1.

Извориште Штолц Кула

2.
3.

Извориште Крстурски Пут Кула
Управна зграда Кула Возни парк и
паркинг испред управне зграде
Стара Капела–Ново Гробље Кула
Нова Капела –Старо Гробље Кула
Фекална станица Гедер
Индустријској Зони Кула
Фекална станица у улици Жарка
Зрењанина Кула
Извориште Штолц Кула
Објекат привременог прихватилишта
за псе
1 бунар на изворишту,Крстурски пут “
и 8 бунара на изворишту ,,Штолц“
5 бунара на изворишту,,Крстурски
пут“ - камере марке Sony IP SNC-EB
630B са звучницима и опремом за
бежични пренос сигнала камере
Депонија смећа ,,Лапош“- 2 камере
марке Sony IP SNC Sony SNCEB632R са звучницима и опремом за
бежични пренос сигнала камере
Алармни систем у управној згради
- SP7000/PCB Alarma centrala и
- NV500 Digitalni infracrveni detectori20 ком
2
камере
на
привременом
прихватилишту за псе - камере марке
Sony IP SNC VB642D са звучницима
и опремом за бежични пренос
сигнала камере

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.

Месечна цена

Месечна
цена
Са ПДВ

Укупна цена без
ПДВ-а за
процењени
период вршења
услуге(11месеци)

Укупна цена
са ПДВ за
процењени
период
вршења
услуге(11
месеци)

УКУПНО

7.2. Цена укупног годишњег износа укључује износ ;

1.

- увозне царине у износу од _____________________________ динара;
- и друге дажбине(које) __________________ од ________________ динара .
УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ :
У табели 7.1.МЕСЕЧНИ ИЗНОС понуђач је дужан да искаже месечни износ услуге за све тачке(објекте)
обухваћене предметном набавке из Техничке спецификације, одвојено: без ПДВ-а и са ПДВ-м и укупни
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2.

износ цене за све време трајања уговора(11 месеци) са и без ПДВ-а, а у колони УКУПНО, да наведе
укупни износ цене за све време трајања уговора(11 месеци) исказано са и без ПДВ-а.
Понуђач је дужан да у тачки 7.2. цена укупног паушалног износа укључује износ, прикаже и друге
трошкове који евентуално обухватају понуђену цену као што су трошкови царине и друге дажбине.
ПОНУЂАЧ
М.П.
__________________________
(име и презиме и потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу наведени.Понуђач (носилац посла у сучају заједничке понуде), образац
попуњава и оверава печатом и потисом овлашћеног лица.
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8. МОДЕЛ УГОВОРА
Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
прихвата елементе модела уговора.

УГОВОР
о одржавању видео надзора
Закључен дана _________ 2020. године у Кули , између:
1.ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЂА ''КОМУНАЛАЦ'' КУЛА из Куле , ул. 29.новембра бр.4,
МБ 08004790, ПИБ 100662387, рачун код ОТП банка Србија АД Нови Сад бр. 325-9500700001014-63
које заступа в.д.директора Пешић Марко, као Наручиоца ( у даљем тексту: Наручилац)
и
2. ____________________________ из _________________ , ул. __________ -___________________ ,
кога заступа директор ___________________ -____________________________ , као Понуђача ( у
даљем тексту: Понуђач).
МБ:_______________ ПИБ: _______________ БАНКА: _________рачун: _____________________
Који подноси понуду :
а) самостално
б) са подизвођачем: _______________________________________________ (навести подизвођаче),
који испуњава све услове за извршење предметне набавке из члана 80 ЗЈН.
в) као заједничку понуда са:_________________________________________ (навести чланове групе),
који испуњава услове за извршење предметне набавке из члана 81 ЗЈН
Уговорне стране констатују:
Члан 1.
- да је понуђач ___ .__.2020. године доставио понуду број: _______, која се налази у прилогу уговора
и саставни је део овог уговора;
- да понуда понуђача у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне
документације, које се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог уговора;
- да је наручилац у складу са чл. 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде понуђача донео
Одлуку о додели уговора најповољнијем понуђачу бр. ________ од ___.__.2020 године.
Члан 2.
Предмет овог Уговора је ВИДЕО НАДЗОР у поступку јавне набавке мале вредности бр.
7/2020 ( у даљем тексту: услуге ), по позиву за подношење понуде бр.____/2020 од 23.03.2020.
године и конкурсној документацији број ___/2020 од 23.03.2020.године код Наручиоца.
Врста, обим, цене и услови обезбеђења утврђени су на основу позива за подношење понуде
бр.___/2020 од 23.03.2020. године, конкурсне документације број ___/2020 од 23.03.2020.године код
Наручиоца и попуњеној и овереној техничкој спецификацији и понуди Понуђача бр. ________ од
_______ 2020. године, које представљају саставни део овог Уговора.
Члан 3.
Наручилац се обавезује да понуђачу плаћа месечни износ цене услуге од _________________
динара без ПДВ-а, односно _________________________ динара са ПДВ-ом за све време трајања
уговора.
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Укупна цена предметне набавке дата је понудом Понуђача број _______ од __.__.2020. године
и износи ________________(и словима:____________________________ ) динара без ПДВ-а,
односно ____________________ динара са ПДВ-ом.
Понуђене цене, из претходног става, су фиксне и важеће су за све време трајања уговора.
Члан 4.
Наручилац се обавезује да Понуђачу плаћа цену предметне набавке на следећи начин:
месечно, од дана закључења уговора, у року од _______ дана од дана ДПО, а по испостављеној
уредној фактури Понуђача.
Члан 5.
Понуђач се обавезује да:
изврши предметну услугу стручно и квалитетно у складу са техничком спецификацијом из члана
1. овог уговора, а према важећим прописима, нормативима и обавезним стандардима који важе за ту
врсту посла.
Члан 6.
Наручилац се обавезује да :
уведе Понуђача у посао и о томе састави записник;
не омета понуђача у вршењу предметне услуге;
плати Понуђачу цену из члана 3. овог уговора по испостављеној уредној фактури, на начин
дефинисан Конкурсном документацијом и техничком спецификацијом у поступку јавне набавке мале
вредности ЈНМВ бр. 7/2020 – видео надзор код Наручиоца.
Члан 7.
Овај Уговор може се раскинути у случају:
- неиспуњења или немогућности испуњења уговорних обавеза од стране уговорне стране,
- неквалитетног или непотпуног испуњења уговорених обавеза уговорне стране.
Члан 8.
За све што овим уговором није уређено, примењиваће се одредбе важећег Закона о
обглигационим односима и други позитивно-правни прописи.
Члан 9.
Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове настале из овог уговора решавати
споразумно.
У случају да се уговорне стране нису могле споразумети, све спорове ће решавати надлежни
суд у месту седишта Наручиоца.
Члан 10.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од обе уговорне стране и важи до
__.__.2021.године(11 месеци).
Члан 11.
Уговор је састављен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака страна задржава по 2
(два) примерка, а ступа на снагу даном потписивања од стране уговорних страна.
НАРУЧИЛАЦ

ПОНУЂАЧ

__________________

___________________

М.П.

М.П.
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9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДА
Р.Бр.
Врста трошка
Износ без ПДВ
Износ са ПДВ
________________________________________________________________
1.
________________________________________________________________
2.
________________________________________________________________
3.
________________________________________________________________
4.
________________________________________________________________
5.
________________________________________________________________
УКУПНО:
________________________________________________________________

Напомена: Понуђач може да достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, тј. да
попуни овај образац. 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.
Уколико понуђач не попуни образац, наручилац није у обавези да му надокнади трошкове припреме
понуде.

МП

ПОНУЂАЧ
__________________________
(Име и презиме и потпис овлашћеног лица)
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10. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
На основу чл. 26. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 ) и чл.
16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова (''Сл. гласник РС'' БР.86/2015 и 41/2019), понуђач :
даје
ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да подносимо понуду, у поступку
јавне набаке мале вредности ВИДЕО НАДЗОР бр. 7/2020 код Наручиоца ЈКП ''Комуналац'' Кула из
Куле , независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Напомена: Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву потписује
понуђач. Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву потписује понуђач за
подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује сваки члан групе понуђача.
Образац копирати у потребном броју примерака.

МП

ПОНУЂАЧ
__________________________
(Име и презиме и потпис овлашћеног лица)
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11. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА о поштовању важећих прописа из других законских области, у
складу са чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015)
На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС' бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач :
Назив понуђача: __________________________________________________
Адреса и седиште понуђача: ________________________________________
Матични број понуђача: ____________________________________________
Шифра делатности: _______________________________________________
ПИБ: ______________________________________
Даје :

ИЗЈАВУ
да је при састављању понуде у поступку јавне набавке мале вредности набавка услуга ВИДЕО
НАДЗОР ЈНМВ бр. 7/2020 поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, да гарантује да је ималац права
интелектуалне својине, као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време
подношења понуде.
Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву потписује понуђач. Уколико
понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву потписује понуђач за подизвођача.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

МП

ПОНУЂАЧ
__________________________
(Име и презиме и потпис овлашћеног лица)
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12. ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ:
Назив понуђача: _______________________________________________
Седиште (место, ул. бр. ) : _______________________________________
Матични број: __________________________________________________
ПИБ: _________________________________________________________
Овлашћено лице: име, през. и функција: ___________________________
Особа за контакт: _____________________________________________
тел/факс/е-mail: ________________________________________________

Датум, _________
МП

ПОНУЂАЧ
__________________________
(Име и презиме и потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац Подаци о подизвођачу попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са
подизвођачем . Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац фотокопирати,
попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду.
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13. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА
(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)
За реализацију јавне набавке ангажоваћемо следеће подизвођаче:
Р.бр.

НАЗИВ
ПОДИЗВОЂАЧА

ВРСТА УСЛУГА
КОЈУ НУДИ

% УЧЕШЋЕ
ПОДИЗВОЂАЧА

1.
________________________________________________________________

2.
________________________________________________________________

3.
________________________________________________________________

Датум: _______________

МП

ПОНУЂАЧ
__________________________
(Име и презиме и потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац је неприменљив.
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14. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Општи подаци о учеснику у заједничкој понуди
Назив понуђача: _______________________________________________
Седиште (место, ул. бр. ) : _______________________________________
Матични број: __________________________________________________
ПИБ: _________________________________________________________
Овлашћено лице: име, през. и функција: ___________________________
Особа за контакт: _____________________________________________
тел/факс/е-mail: ________________________________________________

Датум, __________
МП

ПОНУЂАЧ
__________________________
(Име и презиме и потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди попуњавају само они
понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно 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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15. ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Изјављујемо да наступамо као Група понуђача
Овлашћујем члана Групе: ___________________________________
да у име осталих чланова групе иступа пред наручиоцем.

Пун назив и седиште
члана групе

Врста услуга
коју нуди

Учешће члана
Потпис одговорног
групе у понуди
лица и печат члана
(%)
групе
_____________________________________________________________________________
Овлашђени члан

_______________
м.п.

_____________________________________________________________________________
Члан групе

_______________
м.п.

_____________________________________________________________________________
Члан групе

________________
м.п.

_____________________________________________________________________________

МП

ПОНУЂАЧ
__________________________
(Име и презиме и потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив.
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16. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ
ЧЛАНА 75. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015.)
На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник Рс'' бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015.) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач :
Назив понуђача: __________________________________________________
Адреса и седиште понуђача: ________________________________________
Матични број понуђача: ____________________________________________
Шифра делатности: _______________________________________________
ПИБ: ______________________________________
даје :

ИЗЈАВУ
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке мале вредности ВИДЕО
НАДЗОР бр. 7/2020 из чл. 75. ст. 1. тачке 1) до 4) Закона, у складу са чл.77. ст. 4. Закона), понуђач
под под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, доказује овом потписаном, овереном и
печатираном Изјавом:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела против 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
4) 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)

МП

ПОНУЂАЧ
__________________________
(Име и презиме и потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе групе понуђа ча и оверена печатом.
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17. ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ
ЧЛАНА 75. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015)
На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник Рс'' бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, подизвођач :
Назив подизвођача :
____________________________________________
Адреса и седиште подизвођача: ____________________________________________
Матични број подизвођача: ____________________________________________
Шифра делатности:
____________________________________________
ПИБ:
____________________________________________
даје

ИЗЈАВУ
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке мале вредности ВИДЕО
НАДЗОР бр. 7/2020 из чл. 75. ст. 1. тачке 1) до 4) Закона, у складу са чл.77. ст. 4. Закона),
подизвођач под под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, доказује овом потписаном,
овереном и печатираном Изјавом:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела против 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
4) 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)
МП

ПОДИЗВОЂАЧ
__________________________
(Име и презиме и потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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18.

ПОТВРДА о извршеном увиду у објекте Наручиоца

ЈКП,,КОМУНАЛАЦ“КУЛА
Број : _______ / 2020
Дана : __.__.2020.године

П О Т В Р Д А
О ИЗВРШЕНОМ УВИДУ
У ОБЈЕКТЕ НАРУЧИОЦА
Сачињен дана __________(датум) у просторијама ЈКП,,Комуналац“ Кула.
Овлашћено лице понуђача ________________________________________ (назив и адреса
понуђача), _________________________________________ (име и презиме овлашћеног лица
понуђача), ЈМБГ _____________________________ и _____________________________ (име и
презиме овлашћеног лица Наручиоца)
.
Овлашћено лице понуђача извршило је увид у објекте Наручиоца:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Извориште Штолц Кула
Извориште Крстурски Пут Кула
Управна зграда Кула Возни парк и паркинг испред управне зграде
Стара Капела –Ново Гробље Кула
Нова Капела –Старо Гробље Кула
Фекална станица Гедер Индустријској Зони Кула
Фекална станица у улици Жарка Зрењанина Кула
Извориште Штолц Кула
Објекат привременог прихватилишта за псе.
1 бунар на изворишту,,Крстурски пут“ и 8 бунара на изворишту ,,Штолц“.
5 бунара на изворишту,,Крстурски пут“
Депонија смећа ,,Лапош“
управна зграда
привремено прихватилиште за псе

(назив организационих јединица Наручиоца ),
у времену од ________ до _________ часова(најксаније до 31.03.2020.године до 11.00 часов).
Место и датум: ____________________________________
Овлашћено лице понуђача:
_______________________
Овлашћено лице Наручиоца:
__________________________
Печат Наручиоца
М.П.
Напомена: Увид у објекте наручиоца може извршити само лице/а које са собом има овлашћење издато од
стране директора или другог одговорног лица понуђача и Наручиоца, и које је стручно да изврши увид у
објекат Наручиоца и да процени могућност извршења уговорних обавеза на начин како је то одређено
конкурсном документацијом.
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19. ИЗЈАВА Понуђача о отклањању квара
У вези тачке 6. Услова за учешће у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ бр. 7/2020-ВИДЕО
НАДЗОР код Наручиоца : ЈКП,,Комуналац“ Кула , 29.новембра бр. 4 под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу понуђач :
Назив понуђача:
____________________________________________
Адреса и седиште понуђача: ____________________________________________
Матични број понуђача:
____________________________________________
Шифра делатности:
____________________________________________
ПИБ:
____________________________________________
даје :

ИЗЈАВУ
О ОТКЛАЊАЊУ КВАРА

По извршеном увиду у све конкурсном документацијом предвиђене објекте Наручиоца и
услове из Конкурсне документације, изјављујем да ћемо, у случају квара, у року од 1 часа од
настанка квара, изаћи на лице места и отпочети отклањање квара, уз обавезу да у том периоду,
обезбедимо физички надзор подручја који камера покрива.

Датум: ____.__.2020.године

Овлашћено лице понуђача:
______________________
М.П.
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20. ИЗЈАВА Понуђача о поседовању техничких ресурса
На основу члана 77. став 4 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“бр. 124/2012, 14/2015
и 68/2015), у поступку јавне набавке мале вредности код Наручиоца ЈКП,,Комуналац“ Кула ЈНМВ бр.
7/2020, као понуђач, дајем следећу

И ЗЈ А В У
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам сагласан да
наручилац пре доношења одлуке о додели уговора обиђе наше просторије и увери се да поседујем
или имам изнајмљен дежурни центар са мрежом протока 60 Mb.
Обавезујем се да о свом трошку уградим мрежу протока 60 Мб између чуваних објеката
Наручиоца и дежурног центра из кога ћу вршити услугу обезбеђења.

Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_____________________
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21. САГЛАСНОСТ Понуђача о демонстрацији вршења услуге.
На основу члана 77. став 4 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“бр. 124/2012, 14/2015
и 68/2015), у поступку јавне набавке мале вредности код Наручиоца ЈКП,,Комуналац“ Кула ЈНМВ бр.
7/2020, као понуђач, дајем :

САГЛАСНОСТ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам сагласан да пре
доношења одлуке о додели уговора, а по позиву Наручиоца, успоставим линк и демонстрирам начин
вршења предметне услуге.

Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_____________________
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