Број: 05- 189 /19
Датум: 01.02.2019. године

КОНКУРСНА
ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА ЛИФТОВА
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

ШИФРА НАБАВКЕ ОС1 ОЛ/19
Обреновац, фебруар 2019. године
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12,
14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о
покретању поступка јавне набавке број 04 – 161/19 и Решења о образовању
комисије за јавну набавку 05-165/19 припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у поступку јавне набавке мале вредности за УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И
ОДРЖАВАЊА ЛИФТОВА бр. ОС 1ОЛ/19
Конкурсна документација садржи:
I . Општи подаци о јавној набавци
II. Подаци о предмету јавне набавке
III. Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис
предмета јавне набавке, начин спровођења контроле и обезбеђивања
гаранције квалитета, рок и место извршења, евентуалне додатне
услуге и сл.
IV. Услови за учешће из чл.75 и 76 ЗЈН и упутство како се доказује
испуњеност услова (Образац бр.2а, 2б и 2в)
V. Упутство понуђачима како да сачине понуду
VI. Остали обавезни подаци уз понуду
1. Образац подаци о понуђачу /овлашћеном члану Групе понуђача
(Образац бр.1)
2. Изјава понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке (Образац бр.3)
3. Изјава подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку
јавне набавке (Образац бр.3a)
4. Изјава о независној понуди (Образац бр.4)
5. Изјава понуђача о ангажовању подизвођача (Образац бр.5)
6. Подаци о подизвођачу (Образац бр.6)
7. Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду (Образац бр.7)
8. Подаци о члану групе понуђача (Образац бр.8)
9. Изјава понуђача о поштовању прописа (Образац бр.9)
10. Изјава о довољном техничком капацитету (Образац бр.10)
11. Изјава о довољном кадровском капацитету (Образац бр.11)
12. Изјава о достављању средства финансијског обезбеђења (Образац
бр.12)
13. Референтна листа (Образац бр.13)
Page 2 of 53

14. Потврда о извршеним услугама (Образац бр.14)
15. Образац трошкова припреме понуде (Образац бр.15)
16. Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни
(Образац бр.16)
17. Образац понуде (Образац бр.17)
18. Сагласност за вршење активности хитних интрвенцијаодглављивање из лифта (Образац бр. 18 )
17. Модел оквирног споразума (Образац бр.19)
Конкурсна документација садржи укупно 53 стране.

НАПОМЕНА:
Приликом припреме понуде, молимо да предметну конкурсну документацију
детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и
објашњења, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу.
Заинтересована лица дужна су да прате Портал јавних набавки и интернет
страницу наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама,
допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је наручилац у складу
са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.
124/12, 14/15 и 68/15) дужан да све измене и допуне конкурсне документације,
као и одговоре на постављена питања објави на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници.
У складу са члaном 63. став 2 и 3 Закона о јавним набавкама, наручилац ће
додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуда,
објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Назив наручиоца: ЈП „Пословни простор“ Обреновац
Адреса наручиоца: Трг др Зорана Ђинђића бр.2, 11500 Обреновац
Интернет страница наручиоца: www.poslovniprostorobrenovac.rs
Врста наручиоца: Јавно предузеће
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2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предметна јавна набавка се спроводи по поступку предвиђеном за поступак
јавне набавке мале вредности у складу са Законом o јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима
се уређују јавне набавке.
Поступак јавне набавке се спроводи у циљу закључења оквирног споразума са
једним понуђачем на период од 2 (две) године.

3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке
ОДРЖАВАЊА ЛИФТОВА.

је набавка услуге - УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И

Ознака из општег речника набавке: 50750000 - Услуге одржавања лифтова.
Предмет оквирног споразума је утврђивање услова под којима ће се
закључивати посебни уговори за услугу одржавања лифтова.
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
4. ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Како се ради о услугама чији обим није могуће потпуно прецизно утврдити на
годишњем нивоу и за време важења оквирног споразума, Наручилац је унапред
одредио вредност оквирног споразума као процењену вредност јавне набавке
Оквирни споразум се
закључује на процењену вредност од 4.800.000,00
динара без ПДВ за период од две године, тако да ће Наручилац услуге које су
предмет јавне набавке користити до истека уговора или до искоришћења
максималног износа.
Вредност оквирног споразума обухвата цену услуга за редовно одржавање и
сервисирање лифтова и ослобађање лица и ствари из заглављеног лифта.
5. КОНТАКТ
Лице за контакт : Зоран Обрадовић
Е - mail адреса : z.obradovic@poslovniprostorobrenovac.rs
Контакт телефон : 011/8727 740
Контакт искључиво радним данима (понедељак – петак) у времену од 08.00 до
15.00 часова.
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА
И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂЕЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,
РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ И СЛ.
1. ОПИС УСЛУГЕ
Услуге редовног месечног сервисирања и одржавања лифтова се врше у
складу са Правилником о техничким нормативима за лифтове на електрични
погон за вертикални превоз лица и терета („Службени гласник СФРЈ“ бр
16/86,28/89,22/92 и „Службени гласник СРЈ“ бр 47/95 и 14/96 као и
Правилником о прегледима лифтова у употреби („Службени гласник РС“ бр.
15/17) ) и обухватају следеће врсте услуга:
1. МАШИНСКИ ПРОСТОР ЛИФТА
-

-

Контрола исправности расвете машинског простора и шуко утичница,
Преглед свих осигурача, по потреби замена патрона,
Контрола нивоа уља у кућишту редуктора и помоћног лежаја, по
потреби доливање;
Контрола подмазивања помоћног лежаја;
Контрола зазора између пужа и поног кола;
Контрола похабаности вучне ужетњаче и проклизавања вучних ужади
кроз исту;
Контрола рада и подмазивања одбојне ужетњаче;
Преглед и подешавање електромагнетске кочнице;
Контрола рада вучног електромотора и по потреби доливање у
спремиште клизних лежајева;
Контрола рада вентилатора вучног мотора и машинског простора;
Контрола фунционалности заштите погонског електромотора;
Контрола похабаности носивих ужади, ужади копира и ужета
ограничитеља брзине;
Подмазивање преносних копир ролни;
Контролисати рад ограничитеља брзине, очистити и подмазати
делове;
Копир уређај очистити, подмазати, извршити контролу радасвих
контаката и по потреби регулисати;
Извршити чишћење погонске машине, постоља и машинског
простора;
На командној табли проверити исправност свих елемената, нарочито
моторних склопки, контакте очистити и регулисати из електронског
регулатора брзине, где постоји издувати прашину;
Проверити везе проводника и лабаве дотегнути.

2 - КАБИНА ЛИФТА
-

Контролисати похабаност горњих клизних уложака;
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-

Контролисати функционалност команди за ревизиону вожњу;
Контролисати и регулисати рад уређаја за централно затварање;
Проверити везу носивих ужади са кабином и једнакост затегнутости
истих;
Проверити функционалност контакта лабавих ужади;
Проверити фунционалност контакта копир ужета и везу копир ужета
са кабином;
Проверити везу ужета ограничитеља брзине са уређајем за принудно
заустављање кабине;
Проверити исправност уређаја за принудно заустављање кабине и
исто подмазати;
Проверити исправност контакта уређаја за принудно заустављање
кабине;
Проверити похабаност доњих клизних елемената;
Извршити чишћење, подмазивање и подешавање склопа контакта
обртних кабинских врата;
Проверити фунционалност управљачке кутије у кабини;
Проверити исправност инсталације и арматуре за осветљење кабине;
Проверити пристајање кабине по свим станицама, где није добро
извршити подешавање;
Контролисати сигнализацију положаја кабине, прегореле сијалице
заменити;
Контрола исправности рада магнета и летве централног затварања.

3. ВОЗНО ОКНО И ПРОТИВТЕГ
-

Извршити контролу вешања шина вођица кабине и противтега;
Вођице противтега очистити и подмазати;
Проверити похабаност клизних уложака у противтегу;
Проверити везу копир ужета са амортизером и противтегом;
Проверити везу носивих ужади са противтегом;
Спратне пребациваче очистити и проверити контакте и по потреби
извршити регулацију;
Магнетне пребациваче очистити од металних опиљака и контролисати
приликом проласка кроз летву велике и мале брзине;
Затезач ужета ограничитеља брзине очистити и подмазати;
Контролисати фунционалност крајњих и сигурносних прекидача;
Контролисати везе компезационих ужади или ланаца са кабином и
противтегом, затезаче истих подмазати;
Проверити рад контаката хидрауличних амортизера;
Проверити рад затварача полуаутоматских прилазних врата са
подмазивањем машинских шарки;
Регулисати рад механизма амортизера ПА врата;
Контролисати рад електромеханичке браве, исту очистити од прашне
и по потреби регулисати;
Проверити подешеност граничника електро механичке браве и дубину
забраве мин. 7мм;
Проверити рад контакта прилазних врата.
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У склопу услуге одржавање лифтова се подразумевају и следеће врсте
услуга:
-

Ослобађање лица и ствари из заглављеног лифта;
Пуштање лифта у погон под условом да заглављивање није било
узроковано кваром;
Отклањање квара који је проуроковао заглављивање, без учешћа
материјала и пуштање лифта у погон ако је то могуће без замене
дела

Напомена:
Редовни преглед и испитивање лифтова који ће бити предмет уговора о
одржавању истих ће бити обезбеђен и уговорен од стране Наручиоца са
овлашћеним органом (Именованим телом) на основу важећег Закона о
безбедности и здрављу на раду и правилника о безбедности лифтова.
Наручилац ће за све лифтове за које ће уговорити одржавање Пружаоцу услуга
(Извршиоцу) доставити Извештаје о прегледу лифтова како би он податке
евидентирао у књизи одржавања лифта.
Пружање услуга које нису предмет овог оквирног споразума
За потребе извршења услуге и радова који нису наведене у уговору а односе
се на потребу извођења радова и поправки лифтова са уградњом нових
резервних делова (радови на инвестиционом одржавању), Пружалац услуга ће
Наручиоцу доставити свој важећи ценовник одржавања лифтова како би он био
прослеђен управнику стамбене заједнице.
Управник стамбене заједице ће са Пружаоцем услуга уговорити одржавање
лифта за све остале услуге и радове који излазе из оквира месечног прегледа и
одржавања лифтова.

2. ОБИМ ПРУЖАЊА УСЛУГА
Наручилац у складу са својим оснивачким актом којим му је поверено
одржавање зграда на територији градске општине Обреновац и на основу
расположивог потенциајла (расположивог броја зграда са лифтовима са којима
је предходни наручилац. – ЈКП „Обреновац“ из Обреновца имао закључене
уговоре о одржавању зграда и лифтова) предвиђа да закључи уговоре о
одржавању лифтова чији је број и структура дата у Табели бр. 1:
Oквирни споразум није обавезујући јер ће број закључених уговора о
одржавању лифтова и њихова вредност зависити од броја уговора које ће ЈП
“Пословни простор“ Обреновац закључивати са Скупштинама стамбених
заједница за текуће одржавање зграда на територији градске општине
Обреновац.
У зависности од потреба и конкретних услова у току важења оквирног
споразума, уговори се могу закључивати за сваки лифт појединачно или за већи
број њих истовремено.
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Табела бр. 1
Р.
Бр.

Произвођач

Година
производње

Носивост
(кг)

1
2
3
4
5
6

Врста
лифта

Дака

1967

320

путнички

Дака
Дака
Дака
Дака
Дака

1969
1972
1975
1980
1980

320
300
320
450
300

путнички
путнички
путнички
теретни
путнички

Број
станица

Број
лифтова

7

Дака

1982

450

путнички

7/7
10/10
7/7
8/8
9/9
12/12
8/8
12/12
8/8

8
9

Дака
Дака

1983
1983

450
300

путнички
путнички

8/8
7/7

3
3

3
3

10
11
12
13
14
15
16

Дака
Дака
Дака
Дака
Дака
Дака
Дака

1984
1984
1986
1987
1987
1988
1989

450
300
630
450
300
400
630

путнички
путнички
путнички
путнички
путнички
путнички
путнички

8/8
7/7
7/7
7/7
7/7
6/6
6/6
7/7
8/8
10/10

2
2
1
1
6
1
2
1
3
3

2
2
1
1
6
1

9/9
10/10
Укупно лифтова:

2
3

5

17
18

Дака
Раде Кончар

1990
1977

630
450

путнички
теретни

19

Раде Кончар

1977

300

путнички

1
1
1
4
1
1
1
2
8

Укупно
лифтова

2
1
4
1
1
3
8

3
3
3

53

Почетак пружања услуга
Након потписивања уговора о јавној набавци, пружање услуга започиње
преузимањем лифта на одржавање уз прављење записника којег потписују
овлаћено лице Наручиоца и Пружаоца услуга и управник или професионални
односно принудни управник стамбене заједнице.
Приликом пријема лифта од стране Пружаоца услуге неопходно је:
а) да овлашћено лице Пружаоца услуга, представник Наручиоца и
управник стамбене заједнице који врши предају лифта, заједнички провере
опште стање и комплетност лифта
б) Приликом преузимања лифта Пружаоцу услуга ће бити предат Извештај о
прегледу лифта од овлашћеног органа.
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3. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА
Контролу квалитета извршених услуга Наручилац ће спроводити преко
овлашћеног лица Наручиоца, који ће вршити надзор над пруженим услугама
које су предмет ове јавне набавке.
Наручилац захтева од Пружаоца услуга:
 да пружи услуге у свему према условима из конкурсне документације,
квалитетно, према професионалним правилима струке предвиђених за
ову врсту услуга, у складу са прописима, пословним обичајима и
добром праксом;
 да у периоду трајања уговора увек има довољан број лица и опреме за
извршење услуга;
 да за време пружања услуга извршава захтеве овлашћеног лица
Наручиоца, који се односе на те услуге;
 да предметне услуге извршава савесно, да се према имовини
Наручиоца опходи са пажњом доброг домаћина;
 да накнади штету коју приликом извршења предмета јавне набавке
причини својом кривицом;
 да за све радове који нису уговорени оквирним споразумом и уговором
о јавној набавци (који ће бити директно уговорени са Стамбеном
заједницом), за сваки уграђени резервни део и потрошени материјал у
току пружања предметних услуга, када год је то могуће, управнику
Стамбене заједнице покаже амбалажу тог резервног дела или
материјала, те да му покаже и резервни део који је замењен, као и да са
њиме сачини Записник о квалитативном и квантитативном пријему
услуга по завршетку пружених услуга – након сваке извршене услуге,
којим ће се констатовати извршене услуге и уграђени материјал и
резервни делови.
Рекламације на квалитет пружених услуга врше се писаним путем. Уколико
извршене услуге не одговарају уговореним услугама, Наручилац је дужан да о
томе у року од 3 радна дана од утврђеног недостатка писаним путем обавести
Пружаоца услуга и захтева поновно извршење услуга о трошку Пружаоца
услуга. У хитним случајевима, када је то неопходно, о утврђеном недостатку
Пружалац услуге може бити обавештен одмах усмено, па ће у најкраћем року,
најкасније у току следећег радног дана, о томе бити обавештен и писаним
путем од стране Наручиоца.
4. РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ
Пружалац услуга ће одмах након закључења уговора о јавној набавци, којим ће
бити дефинисано пружање услуга редовног месечног прегледа и сервисирања
конкретних лифтова, урадити преглед и сервисирање истих, то евидентирати у
књизи одржавања лифта и у читавом периоду важења оквирног споразума тј.
уговора о јавној набавци се придржавати прописаних обавеза.
5. МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА
Место пружања услуга: Лифтови у зградама на територији градске општине
Обреновац
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III.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА
75. И 76 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

III -1 Понуђач
Право учешћа имају сва заинтересована лица која испуњавају услове за
учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним
набавкама и конкурсном документацијом.
III- 2 Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке,
понуђач доказује и потврђује Изјавом (Образац бр. 3) датом под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу.
У обрасцу бр.2 (а,б и в) су наведени услови које треба да испуне понуђачи у
зависности од њиховог статуса (правно лице, предузетник или физичко лице).
Наручилац може уколико процени да је то потребно од понуђача чија је понуда
оцењена као најповољнија писмено затражи да му се у примереном року, који
не може бити краћи од пет дана достави на увид оригинал или оверене копије
доказа о испуњености услова.
Наручилац је дужан да позив из предходног става упути пре доношења одлуке
о додели уговора понуђачу чија је понуда оцењена као најповољнија.
Уколико понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија не достави на увид
оригинал или оверену копију доказа у задатом року од дана пријема писменог
позива наручиоца, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
III – 3 Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке
Испуњеност додатних услова подразумева:
А) Располагање неопходним пословним капацитетом:


Подразумева да је понуђач пружио услуге која су предмет набавке у
минималном износу од укупно 3.000.000,00 динара у предходне три
године (2016,2017 и 2018).
Доказивање се врши достављањем Референтне листе (Образац бр. 13),
пружених услуга која је предмет јавне набавке за предходне три године до
дана објављивања позива за достављање понуда на Порталу јавних набавки и
на званичном сајту наручиоца у минималном износу од 3.000.000,00 динара без
ПДВ. Референтна листа се попуњава на бази Потврда о извршеним услугама
(Образац бр. 14), издатим од референтних наручилаца.
Потврде се обавезно достављају у прилогу Референтне листе.
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Подразумева да понуђач поседује потврду кредибилности - Сертификат
Excellent SME Serbia
Доказивање се врши достављањем неоверене копије важећег сертификата,
издатог од стране Привредне коморе Србије
Б) Располагање довољним техничким капацитетом:
Подразумева да понуђач поседује најмање пет регистрованих путничких/комби
возила у фунцији обављања делатности са комплетом сервисно- монтерског
алата.
Доказивање се врши достављањем Изјаве дате под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу у складу са чланом 77. став 4 ЗЈН (Образац бр.10)
В) Располагање довољним кадровским капацитетом:
Под довољним кадровским капацитетом се подразумева да понуђач има
најмање 10 (десет) радно ангажованих лица ( у радном односу на неодређено
или одређено време или ангажованих уговором о привременим или
повременим пословима или уговором о делу у складу са чланом 199. Закона о
раду („Службени гласник РС“ бр 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, и 75/14) и то:
1. Најмање 1 машински инжењер са важећом лиценцом 434 и 333;
2. Најмање 1 електо инжењер са важећом лиценцом 450 и 350;
3. Најмање 1 инжењер са положеним испитом о практичној
оспособљености за обављање послова безбедности и заштите на
раду
4. Најмање 7 монтера - сервисера
Доказивање се врши достављањем Изјаве дате под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу у складу са чланом 77. став 4 ЗЈН (Образац бр.11)
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Образац бр. 2а
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
(ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ)
Р.
бр.
1
1

2

3

Докази из члана 75.ЗЈН и органи надлежни за
њихово издавање:

Услови из члана 75. ЗЈН
2
Да је понуђач регистрован код
надлежног органа, односно
уписан у одговарајући регистар

3
Извод из регистра надлежног органа – Агенције за
привредне регистре, односно извода из регистра
надлежног Привредног суда

Да понуђач и његов законски
заступник није осуђиван за неко
од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе,
да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична
дела против животне средине,
кривично дело примања или
давања мита, кривично дело
преваре

Извод из казнене евиденције, односно уверења
надлежног суда и надлежне полицијске управе 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
Напомена: Доказ не може бити старији од 2
месеца пре отварања понуда

Да је понуђач измирио доспеле
порезе,доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране
државе када има седиште на
њеној територији.

1.Уверење Пореске управе Министарства финансија
и привреде РС да је измирио доспеле порезе и
доприносе
2. Уверење пореског одељења јединице локалне
самоуправе – Град/Општина да је измирио обавезе
по основу изворних локалних јавних прихода
Напомена: (обавезна су оба уверења)
Доказ не може бити старији од 2 месеца пре
отварања понуда
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Образац бр. 2б
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
(ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА)
Р.
бр.
1
1

2

3

Докази из члана 75.ЗЈН и органи надлежни за
њихово издавање:

Услови из члана 75. ЗЈН
2
Да је понуђач регистрован код
надлежног органа, односно
уписан у одговарајући регистар

3
Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извода из одговарајућег
регистра

Да понуђач 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 је понуђач измирио доспеле
порезе,доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране
државе када има седиште на
њеној територији.

Извод из казнене евиденције, односно уверења
надлежне полицијске управе 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
Напомена: Доказ не може бити старији од 2
месеца пре отварања понуда
1.Уверење Пореске управе Министарства
финансија и привреде РС да је измирио доспеле
порезе и доприносе
2. Уверење пореског одељења јединице локалне
самоуправе – Град/Општина да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних
прихода
Напомена: (обавезна су оба уверења)
Доказ не може бити старији од 2 месеца пре
отварања понуда
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Образац бр. 2в
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
(ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ)
Р.
бр.
1

1

2

Докази из члана 75.ЗЈН и органи надлежни за
њихово издавање:

Услови из члана 75. ЗЈН
2
Да понуђач 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 је понуђач измирио доспеле
порезе,доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране
државе када има седиште на
њеној територији.

3
Извод из казнене евиденције, односно уверења
надлежног суда и надлежне полицијске управе
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
Напомена: Доказ не може бити старији од 2
месеца пре отварања понуда
1.Уверење Пореске управе Министарства
финансија и привреде РС да је измирио доспеле
порезе и доприносе
2. Уверење пореског одељења јединице локалне
самоуправе – Град/Општина да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних
прихода
Напомена: (обавезна су оба уверења)
Доказ не може бити старији од 2 месеца пре
отварања понуда
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IV.

ПРАВИЛА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ
ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА И ЗАКЉУЧИВАЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ
УГОВОРА

Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, Наручилац ће
закључити оквирни споразум са једним понуђачем на период од две године
од дана потписивања оквирног споразума.
Оквирни споразум биће додељен прворангираном понуђачу по критеријуму
најнижа понуђена цена.
Уколико два или више понуђача, чије су понуде прихватљиве и најповољније
имају исту понуђену цену, оквирни споразум ће бити закључен са понуђачем
који je понудио краћи рок одзива за хитну интервенцију одглављивања из
лифта.
Уколико након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није
могуће донети одлуку о закључењу оквирног споразума, Наручилац ће оквирни
споразум доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће
писаним путем обавестити све понуђаче о датуму када ће се одржати
извлачење путем жреба. Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити
јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача који имају исти
укупан број пондера и исти број пондера по свим елементима критеријума
исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те
папире ставити у провидну кутију одакле ће извући један папир. Понуђачу чији
назив буде на извученом папиру биће додељен оквирни споразум.
Уколико прворангирани понуђач одустане од дате понуде или у датом року не
изврши потписивање оквирног споразума Наручилац ће позив упутити
следећем понуђачу са ранг листе и тако све док не закључи оквирни споразум
Детаљан начин закључења појединачних уговора је описан у Моделу оквирног
споразума.
V . УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1) Уводне напомене:
Понуде се припремају и подносе у складу са позивом за подношење понуда и
конкурсном документацијом.
Понуђач је дужан да пре предаје своје понуде прегледа конкурсну
документацију и утврди њену исправност, проучи све ставове и сваки
појединачни документ, као и све остало што је потребно за реализацију
предметне набавке.
Понуђач ће сносити све трошкове припреме и подношења понуде.
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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.
2) Подаци о обавезној садржини понуде:
Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у конкурсној
документацији у упутству понуђачима и накнадно послатим додатним
објашњењима.
Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је наручилац тражио како
би се утврдила испуњеност обавезних и додатних услова и оценила озбиљност
и квалитет понуде.
Обавезна садржина понуде:
1. Образац подаци о понуђачу /овлашћеном члану Групе понуђача
(Образац бр.1)
2. Изјава о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
(Образац бр.3)
3. Изјава о независној понуди (Образац бр.4)
4. Изјава понуђача о поштовању прописа (Образац бр.9)
5. Изјава о довољном техничком капацитету (Образац бр.10)
6. Изјава о довољном кадровском капацитету (Образац бр.11)
7. Изјава о достављању средства финансијског обезбеђења (Образац
бр.12)
8. Референтна листа (Образац бр.13)
9. Потврда о извршеним услугама (Образац бр.14)
10. Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни
(Образац бр.16)
11. Образац понуде (Образац бр.17)
12. Сагласност на вршење активности хитних интервенција –
одглављивање из лифта (Образац бр.18)
13. Модел оквирног споразума(Образац бр.19)
Ако понуђач подноси понуду са подизвођачем, односно ако понуду
подноси Група понуђача уз понуду је потребно доставити, сва дукумента
наведена у оквиру овог Упутства - тачка 11) и 12).
Осим образаца које понуђач треба да попуни, овери и достави у склопу
понуде а који се налазе у склопу конкурсне документације (зависно од
статуса понуђача и начина слања понуде), у склопу понуде морају се
доставити и следећи документи:


Уз Образац бр. 14 – Референтну листу потребно је доставити
Потврде о пруженим услугама у предходне три године у
минималном износу од 3.000.000,00 динара без ПДВ.



Сертификат о усаглашености система менаџмента
квалитетом у
области монтажа, преглед и одржавање лифтова са стандардом
SRPS ISO 9001 (неоверена копија)
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Сертификат о усаглашености система менаџмента
животном
средином у области монтажа, преглед и одржавање лифтова са
стандардом SRPS ISO 14001 (неоверена копија)



Сертификат о усаглашености система управљања заштитом
здравља и безбедншћу на раду у области монтажа, преглед и
одржавање лифтова са стандардом SRPS ISO 18001 (неоверена
копија)
Потврду кредибилности – Сертификат Excellent SME Serbia



Ако понуду подноси Група понуђача уз понуду је потребно доставити и споразум
којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, сходно напоменама из тачке12) овог упутства.
3) Трошкови припреме понуде:
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде.
У случају обуставе поступка јавне набавке 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.
4) Подаци о језику понуде:
Језик понуде је српски. Уколико понуђач достави понуду на другом језику, таква
понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
5) Валута:
Валута понуде је динар. Уколико понуђач достави понуду са другом валутом,
таква понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
6) Упутство о начину попуњавања обрасца понуде:
Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцима из
Конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена –
откуцана или написана необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране
овлашћеног лица понуђача.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који
су саставни део Конкурсне документације. Подаци који нису уписани у
приложене обрасце односно подаци који су уписани мимо образаца неће се
уважити, и таква понуда ће се одбити као неприхватљива.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, тако да се при отварању може
проверити да ли је затворена онако како је предата.
7) Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:
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Цене у понуди се исказују у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђеч има у реализацији предметне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на
додату вредност.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.
8) Начин плаћања:
Плаћање ће се вршити месечно, на основу рачуна са прегледом извршених
услуга.
Рок плаћања је најдуже 45 дана од дана пријема исправног рачуна. Рачун ће
бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица Наручиоца који потврђује
да су услуге извршене. Плаћање се врши уплатом на рачун Пружаоца услуге.
9) Могућности подношења понуде са варијантама:
Понуда са варијантама није дозвољена.
10) Начин посношења понуде
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, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
11) Учешће подизвођача:
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке
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.
Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да:
- попуни, печатом овери и потпише образац „Изјава понуђача о ангажовању
подизвођача“ (Образац бр. 5 у конкурсној документацији)
- попуни, печатом овери и потпише образац „Подаци о подизвођачу“ (Образац
бр. 6 у конкурсној документацији)
- у Обрасцу понуде (Образац бр. 17 у конкурсној документацији) наведе да
наступа са подизвођачима
- за подизвођача достави доказе о испуњености услова из члана 75.
ЗЈН(Образац бр. 3a у конкурсној документацији)
- за подизвођача достави доказе о испуњености додатних услова
- за све подизвођаче достави попуњене, оверене и потписане образце „Изјава о
поштовању прописа“ (Образац бр. 9 у конкурсној документацији)
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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 у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене набавке,
без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да Наручиоцу на његов захтев, омогући приступ
подизвођачу, ради утврђивања испуњености тражених услова.
12) Заједничка понуда :
Уколико понуду подноси група понуђача, члан групе који ће бити носилац посла
тј. који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем:
- у Образцу бр. 7 у конкурсној документацији треба да наведе све учеснике у
заједничкој понуди.
- за сваког учесника у заједничкој понуди треба попунити, печатом оверити и
потписати образац Подаци о члану групе понуђачу (Образац бр. 8 у
конкурсној документацији) и достави доказе о испуњености услова из члана
75. ЗЈН. (Образац бр. 3)
- за сваког понуђача из групе понуђача достави попуњене, оверене и потписане
образце „Изјава о поштовању прописа“ (Образац бр. 9
у конкурсној
документацији)
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку јавне набавке (располагање
неопходним пословним капацитетом као и довољним техничким и кадровским
капацитетом) испуњавају заједно сви учесници у заједничкој понуди.
Саставни 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:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем.
 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
Наручиоцу.
13) Модел оквирног споразума :
Одговорно, односно овлашћено лице понуђача је дужно да, потпише и овери
печатом модел оквирног споразума. Такође мора да попуни све стране и празна
поља која се тичу понуђача.Тиме понуђач потврђује да прихвата све елементе
оквирног споразума.
У случају да понуђач не попуни, не потпише или не овери модел оквирног
споразума, понуда ће се одбити као неприхватљива.
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14) Начин достављања понуде:
Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној коверти
поштом на адресу Наручиоца: ЈП „Пословни простор“ Обреновац, 11500
Обреновац, Трг др Зорана Ђинђића 2, спрат, са обавезном назнаком на лицу
коверте: „Понуда за услугу сервисирања лифтова ОС1ОЛ/19- Не отварати“,
или лично преко писарнице Наручиоца на адресу Трг др Зорана Ђинђића 2,
спрат - канцеларија бр.12. На полеђини коверте обавезно навести пун назив,
адресу, број телефона понуђача као и име особе за контакт.
15) Додатне информације и појашњења у вези припремања понуде
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу
Наручиоца,
електронске
поште
на
e-mail
z.obradovic@poslovniprostorobrenovac.rs или факсом на број 011/8727740
тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде,
при чему могу да укажу Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и
неправилности у конкурсној документацији.
Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,
ОС1ОЛ/19“
Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем
понуде телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. Закона.
16) Начин измене, допуне и опозива понуде:
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове
своју понуду.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која
документа накнадно доставља. Свако обавештење о изменама или повлачењу
понуде биће припремљено, означено и достављно са ознаком на коверти:
„Измена понуде за услугу сервисирања лифтова ОС1ОЛ/19 - не отварати“ или
„Допуна понуде за услугу сервисирања лифтова ОС1ОЛ/19 - не отварати“ или
„Опозив понуде за услугу сервисирања лифтова ОС1ОЛ/19 - не отварати“
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17) Рок достављања понуде:
Рок за достављање понуда је 11.02.2019. године до 10.00 часова.
18) Време и место отварања понуда:
Понуде ће бити отворене 11.02.2019. године са почетком у 10.30 часова.
Отварање понуда је јавно и обавиће се у просторијама ЈП „Пословни простор“
Обреновац, Трг др Зорана Ђинђића 2, спрат - канцеларија бр. 14
.
Отварању понуда могу присуствовати и представници понуђача који су
поднели понуду а који су приложили посебно писмено овлашћење за
присуствовање поступку отварања понуда, издато на меморандуму понуђача,
оверено печатом и потписом овлашћеног лица.
19) Критеријуми за оцењивање понуда
Одлука о додели оквирног споразума, донеће се применом критеријума
„најнижа понуђена цена“.
Најнижа понуђена цена се односи на вредност услуге за редовно одржавање и
сервисирање лифтова и ослобађање лица и ствари из заглављеног лифта за
један лифт на месечном нивоу. без ПДВ.
Уколико два или више понуђача имају исту најнижу понуђену цену, изабраће се
понуда понуђача који je понудио краћи рок одзива за хитну интервенцију
одглављивања из лифта.
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 . 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. Понуђачима који не присуствују
овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.
20) Рок важења понуде:
Понуда важи намање 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 не може
мењати понуду.
21) Средства финансијског обезбеђења
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Средство финансијског обезбеђења за добро извршење оквирног
споразума
Понуђач је у обавези да уз понуду достави Изјаву о достављању средства
финансијског обезбеђења за добро извршење оквирног споразума (Образац
бр.12).
Понуђач који буде изабран за најповољнијег понуђача је у обавези да приликом
потписивања оквирног споразума достави:
 1 бланко соло (сопствену) меницу регистровану код НБС, оверену
печатом и потписом овлашћеног лица,
 Оверено печатом и потписано безусловно менично овлашћење на попуну
менице на износ износ од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ, дато
на меморандуму понуђача, које неће садржати додатне услове за
исплату
 Копију картона депонованих потписа овлашћених лица, не старијег од 3
месеца
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење оквирног споразума у
случају да се пружалац услуга не придржава оквирним споразумом преузетих
обавеза.
22) Оцена понуда:
Комисија за јавну набавку ће након завршеног поступка отварања понуда
приступити детаљном прегледу и оцени свих поднетих понуда.
Понуде које су некомплетне, нечитке, неразумљиве, условне или које садрже
остале нерегуларности, одбиће се као неприхватљиве.
Наручилац задржава право провере свих достављених докумената од стране
понуђача. Уколико се том приликом установи да копија траженог документа не
одговара у потпуности оригиналу тог документа, понуда ће се одбити као
неприхватљива.
23) Рачунска провера понуда:
Комисија за јавну набавку ће извршити рачунску проверу понуда и уколико
утврди рачунске грешке, исправиће износе у понуди понуђача, у којима је
уочена рачунска грешка уз писмено обавештење понуђача о томе. Понуђач је у
обавези да наручиоца у року од највише два радна дана у писменом облику
обавести да ли прихвата исправљене износе из понуде.
Уколико понуђач не прихвати исправљене износе по основу отклоњених
рачунских грешака, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
24) Додатна објашњења од понуђача:
После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
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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.
25) Разлози због којих понуда може бити одбијена:
Наручилац ће одбити све неблаговременe понуде, с тим да ће исте након
окончања поступка отварања понуда, неотворене вратити понуђачу, са
назнаком на коверти понуде да је неблаговремена.
Наручилац ће одбити понуде које имају битне недостатке сходно члану 106.
Закона о јаним набавкама.
Наручилац ће одбити понуду због неуобичајено ниске цене, сходно члану 92.
Закона о јавним набавкама.
26 ) Негативне референце
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у
претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у
поступку јавне набавке: поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;
учинио повреду конкуренције; доставио неистините податке у понуди или без
оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је
уговор додељен; одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у
понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ из члана 82. став. 3,
који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим
уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за
период од претходне три године пре објављивања позива за подношење
понуда
Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или
коначну одлуку другог надлежног органа, који се односи на поступак који је
спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне
набавке истоврсан.
27) Разлози због којих се може одустати од заакључења оквирног
споразума
Наручилац задржава право да не донесе одлуку о закључењу оквирног
споразума:
-ако нису испуњени услови за избор најповољније понуде из члана 107. Закона
о јавним набавкама тј. ако није прибавио најмање једну прихватљиву понуду;
- из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време
покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча,
односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком
због чега се неће понављати у току исте буџетске године.
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Наручилац ће своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено
образложити, посебно наводећи разлоге обуставе поступка и доставити је свим
понуђачима у року од три дана од дана доношења одлуке.
Наручилац ће обавештење о обустави поступка јавне набавке објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страни, у року од пет дана од
дана коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке.
28) Одлука о закључењу оквирног споразума:
У року од 10 дана од дана јавног отварања понуда наручилац ће донети Одлуку
о закључењу оквирног споразума и објавити је на Порталу јавних набавки и
свом интернет сајту, у року од 3 дана, од дана њеног доношења.
29) Рок за закључење оквирног споразума:
Оквирни споразум ће бити достављен
најповољнијем понуђачу на
потписивање у року од осам дана од дана истека рока за подношење захтева
за заштиту права из члана 149. Закона.
Након што Наручилац понуђачу достави потписани оквирни споразум, понуђач
је дужан да у року од пет радних дана Наручиоцу пошаље потписани оквирни
споразум.
Уколико понуђач у остављеном року не достави потписан оквирни споразум
сматраће се да је одбио закључење оквирног споразума и наручилац може да
закључи оквирни споразум са следећим најповољнијим понуђачем.
30) Уговор о јавној набавци:
Након ступања на снагу оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца
за предметом набавком, Наручилац ће уговор о јавној набавци закључити без
поновног отварања конкуренције у складу са условима предвиђеним у
оквирном споразуму а на основу члана 40а ЗЈН.
31) Изјава понуђача о поштовању прописа:
Понуђач је дужан да при састављању своје понуде потпише и овери печатом
Изјаву да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању, условима рада и заштити животне средине, као и да
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
поонуда.
(Образац бр. 9 у конкурсној документацији)
32) Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима
на располагање, укључујући и њихове подизвођаче
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља
на располагање понуђачи

Page 24 of 53

33) Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права
понуђача
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 167.
Закона.
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано
лице, који има интерес за доделу оквирног споразума у конкретном поступку
јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања
Наручиоца противно одредбама Закона. 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).
Захтев за заштиту права се подноси Наручиоцу непосредно, поштом на адресу
ЈП „Пословни простор“ Обреновац , Трг др Зорана Ђинђића 2, 11500
Обреновац,
препоручено
са
повратницом,
на
e-mail
z.obradovic@poslovniprostorobrenovac.rs или факсом на број 011/8727740 а
може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
Наручиоца, уз уплату прописане таксе.
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 пријема захтева за заштиту права.
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 7 (седам) дана пре истека рока
за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је
подносилац захтева у складу са чл. 63 ст. 2 Закона указао Наручиоцу на
евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац није исте отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из чл. 149 ст. 3.
Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека
рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о закључењу оквирног споразума или одлуке о
обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет)
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 захтева,
а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
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. Закона;
7) потпис подносиоца.
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Подносилац захтева за заштиту права је дужан да приликом подношења
захтева на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од
60.000,00 динара, као и да поступи у свему сагласно Упутству о уплати таксе за
подношење захтева за заштиту права који се налази на сајту Републичке
комисије, а које ће бити представљено у наставку текста.

УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА
ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Као доказ о уплати таксе прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат 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;
(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши (60.000,00 динара);
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права и податак о партији за коју се подноси захтев
ако се исти подноси само за одређену партију;
(7) сврха: ЗЗП; назив Наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
(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.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и
печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о
извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија,
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, 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);
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 законом и другим прописом.
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Образац бр. 1
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ/ОВЛАШЋЕНОМ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Јавна набавка ОС1ОЛ/19
Јавна набавка
за закључивање оквирног споразума за уговарање услуге
сервисирања и одржавања лифтова

Назив понуђача
Седиште и адреса понуђача
Одговорно лице
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
Е – mail
Матични број
Порески број - ПИБ
Шифра делатности
Број рачуна
Датум:

Потпис одговорног лица
_____________________________

_________________________

М.П.
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Образац бр. 3

И З Ј А В А
о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да
________________________________________________________________
(навести назив правног субјекта)
испуњава услове прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) за учешће у поступку јавне набавке мале
вредности за закључивање оквирног споразума број ОС1ОЛ/19 ( сходно
условима и упутству из обрасца бр.2 - зависно од статуса понуђача)
-

-

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
Да понуђач (и његов законски заступник) није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре
Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине
у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има
седиште на њеној територији.

Предмет јавне набавке за закључивање оквирног споразума за уговарање
услуге сервисирања и одржавања лифтова на подручју градске општине
Обреновац
Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана
настанка промене у било ком од података наведених у овој изјави, о тој
промени обавести наручиоца и да је документује на прописан начин.
МП

Понуђач
______________________
( Потпис одговорног лица)
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Образац бр. 3а

И З Ј А В А
о испуњености услова подизвођача за учешће у поступку јавне
набавке
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да
________________________________________________________________
(навести назив подизвођача )
Испуњавам
услове прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) за учешће у поступку јавне
набавке мале вредности за закључивање оквирног споразума број ОС1ОЛ/19
( сходно условима и упутству из обрасца бр.2 - зависно од статуса
понуђача) и то:
-

-

Да сам регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
Да ја и мој законски заступник нисмо осуђивани 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 сам 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
______________________
( Потпис одговорног лица)
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Образац бр.4

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама
ИЗЈАВА
Понуђача/Групе понуђача
о независној понуди
за
Јавну набавка ОС1ОЛ/19:
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
изјављујемо да понуду за закључивање оквирног споразума за уговарање услуге
сервисирања и одржавања лифтова
подносимо независно, без наступа и договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима

Датум:

Потпис одговорног лица
_____________________________

_________________________

М.П.
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 утрди да је понуђач, односно заинтересовано лице
повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се
уређује заштита конкуренције.
Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом (исту
предходно копирати у потребном броју примерака).
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Образац бр. 5
* (Образац се попуњава само ако се планира ангажовање подизвођача )
**(Максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде)
Јавна набавка ОС1ОЛ/19
за закључивање оквирног споразума за уговарање услуге сервисирања и одржавања
лифтова

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА
(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

Р.Б

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА

ПОЗИЦИЈА
ИЗВОДИ

РАДОВА

КОЈЕ

УЧЕШЋЕ У ПОНУДИ
(%)

1.

2.

3.
Датум:
_________________________

Потпис одговорног лица
_____________________________

М.П.
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Образац бр. 6
* (Образац се попуњава само ако се планира ангажовање подизвођача)
**(Копирати образац у потребном броју примерака за сваког подизвођача)
Јавна набавка ОС1ОЛ/19
за закључивање оквирног споразума за уговарање услуге сервисирања и одржавања
лифтова

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив подизвођача
Седиште и адреса
подизвођача
Одговорно лице
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
Е – mail
Матични број
Порески број - ПИБ
Шифра делатности
Број рачуна
Датум:
_______________________

Потпис одговорног лица
_____________________________

М.П.

( Потпис овлашћеног лица)
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Образац бр. 7
* (Образац се попуњава само ако се подноси заједничка понуда )
** (Минимално учешће овлашћеног члана групе је 50% од укупне вредности
понуде)
Јавна набавка ОС1ОЛ/19
за закључивање оквирног споразума за уговарање услуге сервисирања и одржавања
лифтова

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Изјављујемо да наступамо као група понуђача у поступку јавне набавке мале вредности за
закључење оквирног споразума ОС1ОЛ/19, овлашћујемо члана групе
_______________________________ да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред
наручиоцем.
ПУН НАЗИВ И АДРЕСА
СЕДИШТА ЧЛАНА ГРУПЕ

ВРСТА РАДОВА КОЈЕ ЋЕ
ИЗВОДИТИ ЧЛАН ГРУПЕ

Овлашћени члан:

УЧЕШЋЕ
ЧЛАНА ГРУПЕ
У ПОНУДИ (%)

ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА
И ПЕЧАТ ЧЛАНА ГРУПЕ

Потпис одгов. лица
_________________

Члан групе:

м.п.
Потпис одгов. лица
_________________

Члан групе:

м.п.
Потпис одгов. лица
_________________

Члан групе:

м.п.
Потпис одгов. лица
_________________
м.п.

Датум:_______________________________
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Образац бр. 8
* (Образац се попуњава само ако понуду даје група понуђача )
**(Копирати образац у потребном броју примерака за сваког члана групе
понуђача)
Јавна набавка ОС1ОЛ/19
за закључивање оквирног споразума за уговарање услуге сервисирања и
одржавања лифтова

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Назив понуђача
Седиште и адреса понуђача
Одговорно лице
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
Е – mail
Матични број
Порески број - ПИБ
Шифра делатности
Број рачуна
Датум:
_______________________

Потпис одговорног лица
_____________________________

М.П.
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Образац бр. 9
И З Ј А В А О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА

ИЗЈАВА
Понуђача/Групе понуђача
о поштовању прописа
Јавна набавка ОС1ОЛ/19
за закључивање оквирног споразума за уговарање услуге сервисирања и одржавања
лифтова
Понуђач:_____________________________________________________
Адреса седишта понуђача : ___________________________________________
Телефон :__________________________________________________________
Матични број : ______________________________________________________
Шифра делатности :__________________________________________________
Порески идентификациони број ( ПИБ):__________________________________
изјављује да је при састављању своје понуде у поступку јавне набавке за закључивање
оквирног споразума за уговарање услуге сервисирања и одржавања лифтова,
поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштите животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуда

Датум:
_________________________

Потпис одговорног лица
_____________________________

НАПОМЕНА: У случају да понуђач наступа са подизвођачем или понуђачем из
групе понуђача овај образац попуњава, потписује и оверава и подизвођач
односно понуђач из групе понуђача.
За подизвођаче или понуђаче из групе понуђача копирати овај образац у
потребном броју примерака
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Образац бр. 10

ИЗЈАВА О ДОВОЉНОМ ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ
У складу са чланом 76. став 2. Закона о јавним набавкама

ИЗЈАВА
Понуђача/Групе понуђача
о довољном техничком капацитету
Јавна набавка ОС1ОЛ/19
за закључивање оквирног споразума за уговарање услуге сервисирања и
одржавања лифтова
Назив понуђача:_____________________________________________________
Адреса седишта понуђача : ___________________________________________
Телефон :__________________________________________________________
Матични број : ______________________________________________________
Шифра делатности :__________________________________________________
Порески идентификациони број ( ПИБ):__________________________________
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да располажемо
довољним техничким капацитетом неопходним за реализацију предмета уговора и
потврђујемо да ћемо за сво време трајања оквирног споразума, располагати
техничким капацитетима који одговарају стандардним захтевима наручиоца и
правилима струке.
Довољним техничким капацитетом сматра се да понуђач поседује или користи
најмање пет регистрованих путничких/комбинованих возила за. у фунцији
обављања делатности са комплетом сервисно- монтерског алата

Датум:

Потпис одговорног лица
_____________________________

_________________________
НАПОМЕНА:
У случају да понуђач наступа са подизвођачем или понуђачем из групе
понуђача овај образац попуњава, потписује и оверава и подизвођач односно
понуђач из групе понуђача.
За подизвођаче или понуђаче из групе понуђача копирати овај образац у
потребном броју примерака
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Образац бр. 11

ИЗЈАВА О ДОВОЉНОМ КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ
У складу са чланом 76. став 2. Закона о јавним набавкама

ИЗЈАВА
Понуђача/Групе понуђача
о довољном кадровском капацитету
Јавна набавка ОС1ОЛ/19
за закључивање оквирног споразума за уговарање услуге сервисирања и
одржавања лифтова
Назив понуђача:_____________________________________________________
Адреса седишта понуђача : ___________________________________________
Телефон :__________________________________________________________
Матични број : ______________________________________________________
Шифра делатности :__________________________________________________
Порески идентификациони број ( ПИБ):__________________________________
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да располажемо
довољним кадровским капацитетом неопходним за реализацију предмета уговора
односно са 10 (десет) радно ангажованих лица ( у радном односу на неодређено
или одређено време или ангажованих уговором о привременим или повременим
пословима или уговором о делу у складу са чланом 199. Закона о раду („Службени
гласник РС“ бр 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, и 75/14) и то:
1.
Најмање 1 машински инжењер са важећом лиценцом 434 и 333;
2.
Најмање 1 електо инжењер са важећом лиценцом 450 и 350;
3.
Најмање 1 инжењер са положеним испитом о практичној оспособљености за
обављање послова безбедности и заштите на раду
4.
Најмање 7 монтера - сервисера
Датум:
Потпис одговорног лица
_____________________________
_________________________
НАПОМЕНА:
У случају да понуђач наступа са подизвођачем или понуђачем из групе
понуђача овај образац попуњава, потписује и оверава и подизвођач односно
понуђач из групе понуђача.
За подизвођаче или понуђаче из групе понуђача копирати овај образац у
потребном броју примерака
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Образац бр. 12
ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
ЗА ИЗВРШЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

ИЗЈАВА
Понуђача/Групе понуђача
_____________________________________________
о достављању средства финансијског обезбеђења
Јавна набавка ОС1ОЛ/19
за закључивање оквирног споразума за уговарање услуге сервисирања и
одржавања лифтова

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћемо
наручиоцу на дан закључења оквирног споразума доставити средство
финансијког обезбеђења за добро извршење оквирног споразума




1 бланко, соло (сопствену) меницу регистровану код НБС, оверену
печатом и потписом овлашћеног лица
Оверено печатом и потписано безусловно менично овлашћење на попуну
менице на износ износ од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ, дато
на меморандуму понуђача, које неће садржати додатне услове за исплату
Копију картона депонованих потписа овлашћених лица, не старијег од 3
месеца

Датум:
_________________________

Потпис одговорног лица
М.П.
_____________________________

 ٭у случају заједничке понуде образац потписује овлашћени члан Групе
понуђача
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4.

3.

2.

1.

Р.б
р

Назив
наручиоца

Место

Тел.

Опис услуге

 ٭Образац копирати у потребном броју примерака у зависности од броја
референци
М.П.

Вредност
набавке без
ПДВ

Потпис одговорног лица
______________________

Укупна вредност извршених услуга без ПДВ

Адреса

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

Образац бр. 13

Образац бр. 14
 ٭٭Образац копирати у потребном броју примерака и доставити за све
наручиоце из референтне листе
Јавна набавка ОС1ОЛ/19
за закључивање оквирног споразума за уговарање услуге сервисирања и
одржавања лифтова
У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка Закона о јавним набавкама („Сл.
гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац издаје

ПОТВРДУ О ИЗВРШЕНИМ УСЛУГАМА
Којом се потврђује да је понуђач _____________________________________________
из __________________________ у периоду од предходне три године (од објављивања
позива за подношење понуде – 2016,2017 и 2018) пружио услугу одржавања и
сервисирања лифтова по уговору број _____________ од ______________ чији је
предмет
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ у
вредности од _______________ дин. без ПДВ, тј. вредности од _________________
дин. са ПДВ.
Назив референтног наручиоца : ______________________________________________
Седиште :
______________________________________________
Улица и број :
______________________________________________
Телефон :
________________________________
Матични број :
________________________________
ПИБ :
________________________________
Потврда се издаје на захтев Понуђача ради учешћа у јавној набавци ОС1ОЛ/19, код
Наручиоца ЈП „Пословни простор“ Обреновац и у друге сврхе се не може користити.
Потврђујем потписом и печатом да су горе наведени подаци тачни.

Датум:
_________________________

Референтни наручилац
_____________________________
Потпис одговорог лица
М.П.
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Образац бр. 15

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Изјављујемо
да
је
понуђач
(група
понуђача)
_________________________________
за припремање понуде за јавну
набавку
за закључивање оквирног споразума ОС1ОЛ/19 за уговарање услуге
сервисирања и одржавања лифтова имало следеће трошкове:
Р.бр.

Описи трошкова

Износ

1.

2.

3.
УКУПНО:
Понуђач није у обавези да наведе трошкове припремања понуде. У случају да
не жели да наведе трошкове припремања понуде или нема никаквих трошкова
у вези са тим, понуђач ће прецртати образац и у доњем углу парафирати и
оверити печатом

М.П.

Понуђач:

___________________
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Образац бр. 16

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
са упутством како да се попуни
За јавну набавку ОС1ОЛ/19 чији је предмет закључивање оквирног споразума
за уговарање услуге сервисирања и одржавања лифтова у стамбеним зградама
Р.б
р.

Опис услуге

Број
лифтова
(ком)

Цена по
ЈМ
(дин/ком
без ПДВ)

1.

2.

3.

4.

1

Цена по
ЈМ
(дин/ком
са ПДВ)
5.

Вредност
Вредност
услуге (дин услуге (дин
без ПДВ)
саПДВ)

6.

Услуга сервиса и
одржавања лифтова
53
са пружањем услуга
хитних интервенција
(одглављивање
из
лифта) изражено на
месечном нивоу
Укупна цена одржавања лифтова за 24 месеца (без ПДВ)
(колона 6. х 24 месеца)
ПДВ
Укупна цена одржавања лифтова за 24 месеца (са ПДВ)
(колона 7. х 24 месеца)
У колону 4. Уписати вредност услуге месечног сервисирања и одржавања
једног лифта – изражено у динарима без ПДВ.
У колону 5. Уписати вредност услуге месечног сервисирања и одржавања
једног лифта – изражено у динарима са ПДВ.(колона 4. х 20%)
У колону 6. уписати вредност услуге за месечног сервисирања и одржавање
планираног броја лифтова – изражено у динарима без ПДВ.(колона 3.х колона
4.)
У колону 7. уписати вредност услуге за месечног сервисирања и одржавање
планираног броја лифтова – изражено у динарима са ПДВ.(колона 3.х колона
5.)
Образац оверава и потписује Понуђач/овлашћени члан Групе понуђача
М.П.

Понуђач:

________________________
Page 42 of 53

7.

Образац бр.17
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Датум:
__________________
Број понуде: __________________
Назив Понуђача :____________________________________________________
Седиште Понуђача : _________________________________________________
Адреса седишта Понуђача : ___________________________________________
Матични број : ______________________________________________________
Шифра делатности : _________________________________________________
Порески идент. број (ПИБ) : ___________________________________________
Име особе за контакт: ________________________________________________
Понуђач је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне
регистре ( заокружити једну од понуђених опција ):
а) да, Решење бр. _____________
б) не
ПРЕДМЕТ: Понуда за закључивање оквирног споразума за уговарање услуге
сервисирања и одржавања лифтова Понуђач наступа: ( заокружити једну од
понуђених опција )
а) самостално
б) са подизвођачем
1

Назив подизвођача
Адреса
Матични број
Порески идентификациони број
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач

2

Назив подизвођача
Адреса
Матични број
Порески идентификациони број
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач

в) са учесницима у заједничкој понуди
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1

Назив учесника у заједничкој понуди
Адреса
Матични број
Порески идентификациони број

2

Назив учесника у заједничкој понуди
Адреса
Матични број
Порески идентификациони број

УСЛОВИ ПОНУДЕ:
Понуда се даје без варијанти.
Понуда важи __________ дана од дана отварања понуда. (најмање 60 дана)
Понуда се односи на целокупну набавку.
Време одзива за активности хитних интервенција – одглављивање из лифта
________ минута, (максимално 60 минута)
5) Рок за решавање рекламације је _____ дана, од дана сачињавања записника
о рекламацији (не може бити дужи од 5 дана)
6) Гарантни рок за извршене услуге је ______________________ ( не може бити
краћи од 12 месеци од дана извршења услуге)
7) Гарантни рок за уграђене резервне делове мора бити за период назначен од
стране произвођача резервних делова, а рачума се од дана извршене
уградње.
1)
2)
3)
4)

ПОНУЂЕНА ЦЕНА:
Вредност услуге месечног сервиса и одржавања једног лифта је ___________
динара без ПДВ ( уписати вредност из Образца бр.16. – колона 4.)
Вредност услуге месечног сервиса и одржавања једног лифта је ___________
динара са ПДВ ( уписати вредност из Образца бр.16. – колона 5.)
Укупна вредност оквирног споразума без ПДВ износи ________________
динара
( уписати вредност из Образца бр16. – колона 6.)
Укупна вредност оквирног споразума са ПДВ износи
________________
динара
( уписати вредност из Образца бр16. – колона 7.)

М.П.

Потпис овлашћеног лица
____________________
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Образац бр. 18

Јавна набавка ОС1ОЛ/19
за закључивање оквирног споразума за уговарање услуге сервисирања и
одржавања лифтова

Сагласност
Понуђач : ___________________________________________________
Адреса и седиште : ___________________________________________
Сагласни смо да ћемо кроз делатност месечног сервисирања и одржавања
лифтова вршити и активности хитних интервенција (одглављивања из
лифта у периоду од 0-24) са гарантованим одзивом од _____ минута по
позиву у складу са Конкурсном документацијом за јавну набавку мале
вредности за закључивање оквирног споразума ОС 1ОЛ/19 као и
потписаним уговорима о јавној набавци

М.П:
Датум:

Потпис овлашћеног лица
_____________________________

_________________________
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Образац бр 19

Модел оквирног споразума
Овај оквирни споразум закључен је између:
1. Наручиоца ЈП „Пословни простор“ Обреновац са седиштем у Обреновцу,
Трг др Зорана Ђинђића 2, ПИБ:104764017 Матични број: 20234466 које
заступа директор Петар Петровић (у даљем тексту: Наручилац)
и
2 . ......................................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ................................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Пружалац услуге )
Опционо(понуђачи из групе понуђача или подизвођачи)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
*у
случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем
подизвођача, навести све понуђаче из групе понуђача, односно све
подизвођаче
** у случају подношења понуде са учешћем подизвођача навести:
____ % (укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не
може бити већи од 50%), и
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача).
Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:
-

-

да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) спровео поступак јавне набавке
мале вредности Услуге сервисирања и одржавања лифтова
ОС1ОЛ/19 са циљем закључивања оквирног споразума са једним
понуђачем на период од две године;
да је Наручилац донео Одлуку о закључењу оквирног споразума број
............ од ................., у складу са којом се закључује овај оквирни
споразум између Наручиоца и Пружаоца услуге
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-

-

да је Пружалац услуге доставио Понуду бр............ од...............................,
која чини саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда
Пружаоца услуге ),
овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца да закључи
уговор о јавној набавци;
обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци
на основу овог оквирног споразума.

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 1.
Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање
појединачних уговора о јавној набавци Услуге сервисирања и одржавања
лифтова и хитне интервенције одглављивања лица и ствари из лифта.
између Наручиоца и Пружаоца услуге, у складу са условима и свим захтевима
Наручиоца из конкурсне документације за ОС1ОЛ/19, Понудом Пружаоца
услуге, одредбама овог оквирног споразума и стварним потребама Наручиоца.
Члан 2.
Спецификација са списком лифтова на које се односи овај споразум, дата је у
прилогу овог оквирног споразума и чини његов саставни део. Примена оквирног
споразума се може проширити и на друге лифтове које Наручилац није навео,
а који по марки, моделу и типу одговарају лифтовима на које се споразум
односи.
ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 3.
Овај оквирни споразум се закључује на период од две године, а ступа на снагу
даном потписивања свих учесника споразума и достављања средстава
финансијског обезбеђења из члана 9. оквирног споразума.
ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 4.
Вредност оквирног споразума износи 4.800.000,00 динара без обрачунатог
ПДВ, односно 5.760.000,00 динара са обрачунатим ПДВ
Уговори о јавним набавкама извршавају се по јединичним ценама из
прихваћене понуде Пружаоца услуга. Укупна вредност свих уговора о јавним
набавкама не може бити већа од вредности оквирног споразума из претходног
става.
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Наручилац у складу са Законом може дозволити промену цене из објективних
разлога уколико дође до раста потрошачких цена од преко 5% (на основу
података Републичког Завода за статистику објављеног у Службеном гласнику
РС). Корекција цене се врши за онолико процената за колико је раст индекса
потрошачких цена прешао 5%.
Усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у оквирном
споразуму, уговору и овој конкурсној документацији не сматра се изменом
оквирног споразума, односно уговора.
НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧЕЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА
Члан 5.
Након ступања на снагу оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца
за предметом набавком, Наручилац ће уговор о јавној набавци закључити без
поновног отварања конкуренције.
Наручилац ће у позиву за закључење уговора навести:
- услугу који тражи,
- количину, обим и структуру исте,
- рок за закључење уговора,
- рок извршења услуге
Уз позив, доставља се и уговор о јавној набавци на потписивање.
Уговори о јавној набавци који се закључују на основу оквирног споразума морају
се доделити пре завршетка трајања оквирног споразума, с тим да се трајање
појединих уговора закључених на основу оквирног споразума не мора
подударати са трајањем оквирног споразума, већ по потреби може трајати
краће или дуже.
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА
Члан 6.
Рок плаћања је максимално 45. дана од дана пријема исправног рачуна, за
услугу редовног сервиса и одржавања лифтова у предходном месецу, на основу
појединачних уговора о јавној набавци закључених у складу са овим оквирним
споразумом.
Рачун из претходног става се доставља Наручиоцу на адресу: ЈП „Пословни
простор“ Обреновац, Трг др Зорана Ђинђића 2., 11500 Обреновац.
РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ
Члан 7.
Одмах након потписивања уговора о јавној набавци за преглед и сервисирање
одређеног броја лифтова, Пружалац ће извршити потребне активности на
месечном прегледу и сервисирању истих и за сво време важења уговора
поштовати уговорену динамику.
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Сви лифтови који ће бити предмет одржавања се налазе у стамбеним односно
стамбено-пословним зградама на територији градске општине Обреновац.
ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГА
Члан 8.
Обавезе Пружаоца услуга су преглед постојења лифта и контрола његовог
рада, према упутству прозвођача, као и по потреби и позиву вршење хитне
интервенције одглављивања лица из лифта а нарочито:
 Проверу исправности рада свих безбедносних кочнице погонског уређаја,
хватачког уређаја, граничника брзине, крајњих склопки, одбојника, врата
возног окна и забраве врата возног окна;
 Проверу ужади или ланаца, као и других носећих средстава и њихове
везе са кабином и противтегом;
 Проверу вуче која се остварује силом трења;
 Проверу изолације свих струјних кола и њихових веза са уземљењем;
 Проверу прикључка на громобранску инсталацију;
 Чишћење и подмазивање делова лифта;
 Проверу исправности рада лифта при вожњи од станице до станице
уздуж возног окна у оба смера, као и при пристајању;
 Проверу нужних излаза;
 Проверу исправности погонских и управљачких уређаја лифта;
 Замена потрошног и ситног материјала;
 Вођење књига одржавања лифта;
 Остале активности и радне операције по потреби.
Пружалац услуга се обавезује да приликом сваке интервенције упише у књигу
одржавања технички опис извршених услуга односно уграђених делова.
Пружалац услуга је обавезан:
- Да решењем именује лице одговорно за извршење услуга по овом
оквирном споразуму, које ће координирати радом свих радника и примати
примедбе, наруџбенице и упутства за рад од овлашћеног лица
Наручиоца, као и да га овласти за потписивање записника о пријему
услуга и напред наведено решење достави Наручиоцу у року од 5 дана
од потписивања овог оквирног споразума,
- Да на дан и у време наведено у уговору о одржавању лифтова, изађе на
потребну адресу и изврши захтеване услуге,
- Да врши одглављивање особа из заглављеног лифта сваким даном 0024 часа,
- Да све врсте послова који су предмет овог оквирног споразума извршава
ажурно,
- Да уколико при месечном сервису утврди неисправности које могу
довести до опасности погонског стања, искључи лифт из употребе и о
томе обавести Наручиоца и корисника лифта, као и да кориснику лифта
предложи одговарајуће поправке, које је неопходно извести како би се
лифт поново вратио у употребу,
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-

-

-

Да без одлагања обавести Наручиоца о свим непредвиђеним
оклоностима који га спречавају или отежавају извршење посла,
Да укoлико овлашћено лице Наручиоца стави одређене основане
примедбе на квалитет извршених услуга, без одлагања предузме све
потребне мере у циљу квалитетног извршења посла по изнетим
примедбама,
Да Стамбеној заједници у чијем власништву се налази лифт (кориснику
лифта) надокнади сву материјалну штету коју у току рада причине
запослени код Пружаоца услуга приликом пружања услуга,
Да изврши остале обавезе које су предвиђене овим оквирним
споразумом.

За потребе извршења услуге и радова који нису премет оквирног споразума и
који се неће уговарати са Наручиоцем већ директно са Стамбеном заједницом
а односе се на потребу извођења радова и поправки лифтова са уградњом
нових резервних делова (радови на инвестиционом одржавању), Пружалац
услуга се обавезује да те радове уговори и изводи на бази свог важећег
ценовника одржавања лифтова.
ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ЛИФТА И НАРУЧИОЦА
Члан 9.
Корисник лифта је обавезан да се придржава упутства за употребу и
коришћење лифта.
Корисник лифта не сме неовлашћеним особама дозволити приступ и
обављање радова у машинској просторији и возном окну.
Уколико се корисник лифта не придржава одредби става1. и става 2. овог
члана, Пружалац услуга је ослобођен сваке одговорности и последица које би
из тога евентуално произашле.
Корисник лифта сноси трошкове интервенције уколико је застој у лифту
последица неправилне употребе (хаварије, ломови и сл.)
Наручиоц је обавезан:
- Да решењем именује лице одговорно за праћење извршења овог
оквирног споразума,
- Да обезбеди присуство комисије за пријем извшене услуге и да изврши
остале обавезе које су предвиђене овим оквирним споразумом.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 10.
Гарантни рок за извршене услуге износи _________ месеци (не може бити
краћи од 12 месеци) од дана потписивања записника о пријему услуге.
Гарантни рок за уграђене резервне делове и материјал мора бити за период
назначен од стране произвођача резервних делова а рачуна се од дана
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извршене уградњеивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему
услуге.
Пружалац услуге је дужан да у гарантном року, о свом трошку отклони све
недостатке који су у вези са пруженим услугама и уграђеним резервним
деловима и материјалима.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ИЗВРШАВАЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 11.
Пружаоц услуга се обавезује да у тренутку закључења овог оквирног
споразума, предају Наручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење за
извршење оквирног споразума, која мора бити евидентирана у Регистру
меница.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и потписано безусловно
менично овлашћење на попуну менице на износ износ од 10% од укупне
вредности оквирног споразума без ПДВ, за две године.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је
издат од стране пословне банке коју Пружалац услуге наводи у меничном
овлашћењу - писму. Рок важења менице је 30 дана дужи од истека важења
оквирног споразума.
Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Пружалац услуге:
- без оправданог разлога одбије да закључи појединачни уговор у складу
са овим оквирним споразумом или
- не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и
Пружалац услуге закључе по основу овог оквирног споразума.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА
Члан 12.
Уколико је вредност појединачног уговора изнад 300.000,00 динара без ПДВ-а,
Пружалац услуге са којим ће бити закључен тај уговор се обавезује да ће у
тренутку закључења уговора предати Наручиоцу бланко сопствену меницу, као
обезбеђење за добро извршење уговора, која мора бити евидентирана у
Регистру меница.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично
овлашћење - писмо, са назначеним износом од 10% од вредности појединачног
уговора без ПДВ-а.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је
издат од стране пословне банке коју Пружалац услуге наводи у меничном
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овлашћењу - писму. Рок важења менице је 30 дана дужи од истека уговорене
обавезе у целости.
Наручилац ће уновчити дато средство обезбеђења уколико Пружалац услуге не
буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
уговором.
РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 13.
Овај споразум се може раскинути на оправдани захтев Наручиоца или
Пружаоца услуге.
Наручилац може раскинути овај споразум у односу на Пружаоца услуге у
случајевима:
 да Пружалац услуге без оправданог разлога одбије да закључи
појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом;
 да Пружалац услуге не достави средство обезбеђења за добро
извршење појединачног уговора у складу са чланом 10. овог Споразума,
 раскида уговора закљученог на основу овог Споразума уколико је
одговорност за раскид на страни Пружаоца услуге,
 ако Пружалац услуге стекне негативну референцу у извршењу овог
Споразума;
 злоупотребе и преварног поступања Пружаоца услуге (нпр. фактурисање
услуга и/или резервних делова по ценама знатно изнад упоредивих
тржишних цена, односно велепродајних цена овлашћеног увозника).
Стране оквирног споразума су се споразумеле да у случају наступања
околности које не зависе од воље страна оквирног споразума и које отежавају
испуњење обавеза оквирног споразума, овај оквирни споразум могу раскинути
уз предходно писано обавештење друге стране у року од 15 дана од наступања
околности.
ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се
одредбе закона који регулишу облигационе односе, као и други прописи који
регулишу ову материју.
Члан 15.
Све спорове који проистекну у извршењу овог оквирног споразума, стране у
овом оквирном споразуму ће решавати споразумно. У случају да споразум није
могућ, спор ће решавати стварно надлежан суд.
Члан 16.
Саставни део овог споразума чини Понуда Пружаоца услуге бр. ______ од
____________ године.
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Члан 17.
Овај оквирни споразум је закључен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два)
за сваку уговорну страну.
ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ

НАРУЧИЛАЦ
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