РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА СОКОБАЊА
Општинска управа
Светог Саве 23
Комисија за Јавну набавку
IV Број 404-18-7/2019
Дана: 21.01.2019. године
СОКОБАЊА
ПРЕДМЕТ: Измена Конкурсне документације за јавну набавку мале вредности –
кфизичко техничког ибезбеђења, ЈН бр.7/19.

Услуге

На основу члана 63. ст.1. Закона о јавним набавкама врше се измене и допуне Конкурсне
документације за јавну набавку мале вредности – Услуге физичко техничког обезбеђења, ЈН
бр.7/19 и то на следећи начин:
-

На страни 3/31 одељак II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА, у ставу 2 додају се следеће речи:

„ Поред физичког обезбеђења потребно је обезбедити и Техничко обезбеђење објеката,
путем даљинског праћења и контроле (мониторинг) путем система камера и видео
надзора и то од 15 часова до 7 часова ујутру радним даном, као и 24 часа суботом,
недељом и у дане државних и верских празника. У том смислу понуђач мора
располагати са оперативним центром за мониторинг који је активан 24-часа 365 дана у
години “
На страни 14/31 конкурсне долументације у Обрасцу 1 - ОБРАЗАЦ ПОНДУЕ у
дели 5) Опис предмета набавке у предмету ЈН додаје се и то:
“Као и техничко обезбеђење објекта путем даљинског праћења и контроле
(мониторинг).“
- На страни 22/31 Конкурсне документације, у Моделу уговора мења се члан 2. и сада гласи:
“Предмет уговора је пружање Услуге физичко техничког обезбеђења у просторијама
Наручиоца, у периоду од 12 месеци, 5 дана у недељи са осмочасовним радним временом,
као и техничко обезбеђење објекта путем даљинског праћења и контроле (мониторинг),
а у свему према условима и опису усвојене понуде пружаоца услуге бр. ________________
од дана ________.2019. године.“
На страни 23/31 Конкурсне документације, у Моделу уговора у члану 6. иза става 2 додаје се
став 3, 4 и 5 који гласе:
„Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су финансијским планом наручиоца за
2019. годину. Плаћање доспелих обавеза насталих у 2019. години, вршиће се до висине
одобрених апропријација за ту намену, а у складу са одлуком којом се уређује буџет за
2019. годину.
За део реализације уговора који се односи на 2020. годину, реализација уговора ће
зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се уређује
финансијски план наручиоца за 2020. годину.
-

-

У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности
преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца.“
На страни 23/31 Конкурсне документације, у Моделу уговора у члану 7. у ставау 1 уместо
тачке ставља се запета и додају се речи:

„ као и Техничко обезбеђење објеката, путем даљинског праћења и контроле
(мониторинг) путем система камера и видео надзора и то од 15 часова до 7 часова

ујутру радним даном, као и 24 часа суботом, недељом и у дане државних и верских
празника.“
У осталом Конкурсна документација остаје неизмењена.
Измењени Обрасцу 1 - ОБРАЗАЦ ПОНДУЕ и измењени Модел уговора саставни су
део измене Конкурсне документације и налазе се у прилогу овог документа
Измену Конкурсне документације објавити на интернет страници наручиоца и Порталу
јавних набавки.
Комисија за јавну набавку ЈН 7/19 с.р.

(ОБРАЗАЦ 1)
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга- Услуге
физичко техничког обезбеђења ЈН Број: 7/19
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико
се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде,
уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

2)

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

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

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:

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

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

3)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
Јавна набавка услуга- Услуге физичко техничког обезбеђења
Предмет ЈН

Месечна
цена
без ПДВ-а

Месечна
Укупна цена
цена
за 12 месеци и
са ПДВ-ом
без ПДВ-а

Цена за 12
месеци са
ПДВ-ом

Пружање услуга
физичкотехничког обезбеђења
од стране 1 лица, 5 дана у
недељи са осмочасовним
радним временом у
просторијама Наручиоца, као и
техничко обезбеђење објекта
путем даљинског праћења и
контроле (мониторинг)
Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:
Словима:
ПДВ:
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом:
Словима:

Рок и начин плаћања
(Рок плаћања не може бити дужи од ______ дана (најмање 5 дана) од дана
пријема рачуна, са извештајем за пружену услугу)
_____ дана

Рок важења понуде
(Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања _____ дана
понуда)

Образац понуде понуђач мора да попуни, чиме потврђује да су тачни подаци који су у
обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може
да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом
оверити образац понуде.

VII МОДЕЛ УГОВОРА
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГЕ – УСЛУГЕ ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Закључен између:
Општинске управе општине Сокобања, улица Светог Саве број 23, ПИБ 100880059,
Матични број 07355815 коју заступа заменик начелника Општинске управе општине
Сокобања Бојана Ћирић (у даљем тексту: Наручилац услуге)
и
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................Број рачуна:
............................................ Назив
банке:......................................,Телефон:............................Телефакс:_______кога
заступа...................................................................
(у даљем тексту: Извршилац услуге),
Основ уговора:
ЈН Број: 7/19
Број и датум /одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................
АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
2.___________________________________________________ из
_____________________Ул.____________________________
1.) матични број: ______________
2.) текући рачун: ______________
3.) ПИБ: _____________________

Члан 1.
Уговорне стране констатују:
• да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.
124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон) спровео поступак јавне набавке за
набавку услуге, „Услуге физичко техничког обезбеђења“.
• да је Пружалац услуге дана ___________ 2019. године, доставио понуду
број_________________ (попуњава Пружалац услуге), која се налази у прилогу
уговора и саставни је део овог уговора;

• да је Наручилац у складу са чл. 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде
Понуђача и Одлуке о додели уговора бр. ______________ од дана ________ 2019.
године (попуњава Наручилац), изабрао Понуђача за закључење уговора о јавној
набавци.
Члан 2.
Предмет уговора је пружање Услуге физичко техничког обезбеђења у
просторијама Наручиоца, у периоду од 12 месеци, 5 дана у недељи са
осмочасовним радним временом, као и техничко обезбеђење објекта путем
даљинског праћења и контроле (мониторинг), а у свему према условима и
опису усвојене понуде пружаоца услуге бр. ________________ од дана
________.2019. године.
Члан 3.
Услуге физичко техничког обезбеђења обухвата обезбеђење лица и имовине и исте се
морају вршити на начин којим се не омета рад наручиоца и других државних органа и
не нарушава спокојство странака.
Запослени извршилац услуге који ради у објекту за време вршења услуге мора да носи
униформу са уочљивом ознаком радника обезбеђења, без оружја и да приликом уласка
странака користи ручни детектор метала
Члан 4.
Овај уговор се закључује на период од 12 месеца од дана закључења уговора.
Извршилац услуге је дужан да у року од 3 дана од дана закључења уговора:
-достави податке одговорном лицу Наручиоца о лицу за контакт које ће бити задужено
за сарадњу са њим (име, презиме, звање и број телефона);
-достави доказ да ангажовани извршилац има минимум средњу стручну спрему и
доказ о његовом радном ангажовању
Вредност уговора-цена
Члан 5.
Цена уговорене услуге на месечном нивоу износи ______ динара (и словима:________
____________________________________________________________) без ПДВ-а.
Вредност уговорених услуга из члана 2. и 3. овог уговора за 12 месеци (период
важења уговора) износи ___________ динара (и словима:_________________
_______________________) без ПДВ-а, односно_____________ динара (и словима:
_____________________________________ _____________________) са ПДВ-ом.
Цена услуга дата у понуди понуђача је фиксна.
Начин плаћања
Члан 6.
Наручилац се обавезује да извршиоцу плаћа за извршене услуге на месечном нивоу, у
року од ________(најмање 5 ) дана од дана достављања рачуна и наративног извештаја
у писаној форми за претходни месец
Плаћање се врши на текући рачун пружаоца услуге бр. ______________________,
отворен код _________________ банке.
Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су финансијским планом наручиоца
за 2019. годину. Плаћање доспелих обавеза насталих у 2019. години, вршиће се до
висине одобрених апропријација за ту намену, а у складу са одлуком којом се уређује
буџет за 2019. годину.

За део реализације уговора који се односи на 2020. годину, реализација уговора ће
зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се уређује финансијски
план наручиоца за 2020. годину.
У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности
преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца.
Обавезе пружаоца услуге и накнада штете
Члан 7.
За обављање предметног посла пружалац услуге треба да обезбеди
запослено лице и опреми га основном опремом - униформом, ручним
детектором метала и да обезбеди запосленом директну мобилну везу са
оперативним центром Пружаоца услуга, као и Техничко обезбеђење објеката,
путем даљинског праћења и контроле (мониторинг) путем система камера и
видео надзора и то од 15 часова до 7 часова ујутру радним даном, као и 24
часа суботом, недељом и у дане државних и верских празника
Наручилац услуге има право да врши контролу и надзор над пружањем услуга и да
периодично врши процену квалитета извршених услуга. Такође има право да
писменим путем затражи од Извршиоца услуге да замени запосленог који у име
Извршиоца своје послове не обавља у складу са уговореним обавезама, за шта је
Извршилац дужан да поступи одмах по захтеву Наручиоца.
Извршилац услуге је одговоран за штету коју Наручиоцу услугe нанесе извршилац
посла, у току ангажовања код Наручиоца услуге, без обзира да ли је штета последица
намере или грубе непажње.
У случају настанка штете или сумње да је штета настала, уговорне стране су обавезне
да образују заједничку комисију састављену од подједнаког броја представника
уговорних страна, са циљем да заједнички утврди основ настанка штете, лице које је
нанело штету, износ штете и сл.
Извршилац услуге је обавезан да износ штете утврђен од стране заједничке комисије
измири у року од 8 дана од дана сачињавања записника.
Средства финансијског обезбеђења
Члан 8.
Пружалац услуге се обавезује да у року од три дана од дана закључења уговора
наручиоцу преда бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од стране
овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом
овереним обрасцем меничног писм – овлашћења за корисника бланко соло менице,
овереном фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за
регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованом у Регистру меница
Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења за добро, квалитетно и у
року извршења посла, у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, што износи
__________________ динара.
Рок важења меничног овлашћења је 10 дана дуже од дана истека рока за коначно
извршење посла, с тим да евентуални продужетак рока за извршење посла који је
предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног
овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извршење посла.
Наручилац ће активирати меницу за добро извршење посла у случају да пружалац
услуге не изврши услугу у свему према понуди односно ако не изврши уговорне

обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
Разлози за раскид уговора
Члан 9.
Овај уговор се може раскинути у следећим случајевима:
- ако пружалац не пружи услуге Услуге физичко техничког обезбеђења на начин
описан у својој понуди и у складу са одредбама овог уговора,
- ако наручилац не измири своје обавезе плаћања како је у уговору предвиђено,
- уколико се услед непредвиђених околности у моменту закључења уговора не може
остварити сврха уговора,
- споразумом уговорних страна,
- у другим случајевима предвиђеним законом.
Остале одредбе
Члан 10.
Уговорна страна која не поштује одредбе овог уговора одговара за штету причињену
другој уговорној страни у складу са одредбама Закона о облигационим односима.
Члан 11.
У случају спора који може настати у реализацији овог уговора, уговорне стране су
сагласне да настали спор реше споразумом.
Уколико се спор не може решити споразумом, уговора се надлежност Привредног суда
у Зајечару.
Члан 12.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих 2 (два) за наручиоца и 2
(два) за пружаоца услуге. Сваки уредно потписан и оверен примерак уговора
представља оригинал и производи једнако правно дејство.
НАРУЧИЛАЦ
Заменик начелника
Бојана Ћирић
_____________

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ

_______________

